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Зі звільненням,
Городищино

9 лютого відбулися заходи з відзначення 68-річниці визволення Городищини
від нацистів. Урочистості розпочалися ходою від Площі Миру до Обеліску Слави,
на якому був запалений вічний вогонь. Відкрив мітинг міський голова Володимир
Мирошник, поздоровивши усіх присутніх із цим радісним святом для всіх жителів
району. Він надав слово голові райдержадміністрації Олександру Ганжі. Керівник
району звернувся зі словами вдячності до присутніх ветеранів та тих, хто не зміг
прибути на захід. Щиро подякував воїнам-визволителям, хто вижив під час війни
та тим, хто загинув, схиливши перед ними голову. Привітав ветеранів і всіх присутніх в.о. голови районної ради Олександр Біба, звернувся до своїх бойових
побратимів і голова міської організації ветеранів Володимир Зінченко.
Всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих Героїв. Насамкінець до підніжжя пам'ятника всі бажаючі поклали квіти.
Після урочистостей на Пагорбі Слави керівники району та міста зустрілися в
залі засідань адмінбудинку з ветеранами, щоб дізнатися про їхні проблеми та
допомогти вирішити їх.
Олександр МЕДВЕДЄВ

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

Наші шановні чарівні жінки!
Прийміть сердечні вітання з нагоди чудового свята – Весни, Любові та Краси – 8 Березня!
Жінки – це зміст нашого життя. Своєю мудрістю Ви, наші милі, обминаєте гострі кути,
терплячістю зберігаєте мир і спокій вдома і на роботі, любов'ю до людей і до праці будуєте
майбутнє. А інакше і не може бути, адже що є сильнішим і мудрішим за жіночу дипломатію?
Тому, я пишаюся Вашою духовною силою, вродою і талановитою вдачею, якими
щедро наділила Вас природа.
Дякую Вам за Ваші красу та розум, за мудрість та терпіння, за виняткове вміння йти по
життю поруч з чоловіками та порівну ділити і радість, і горе.
Дорогі берегині українського роду, спасибі Вам за життєдайну силу, бо Ви самі
і є джерелом та наснагою життя, його красою, його сенсом.
Від депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради,
бажаю Вам, щоб те тепло, яке Ви так щедро даруєте не лише своїм
рідним та близьким, але й усім, хто Вас оточує, повернулося
до Вас сьогодні сторицею і зігріло у ці перші несміливі
весняні дні.
Нехай Ваші турботи будуть приємними, а
кожен день – зігрітий щастям, присутністю
рідних, близьких, коханих, наповнений
новими відкриттями та здобутками!
Зі святом Вас, дорогі жінки!
З повагою,
міський голова
Володимир Мирошник

Шановні ветерани війни, Збройних сил України, військовослужбовці!
Дорогі городищенці!
Прийміть щирі вітання з Днем захисника Вітчизни!
Це свято тих, хто визначив свою долю, як служіння Батьківщині, обрав серйозну і
відповідальну професію військового і вважає захист співвітчизників справою всього
життя.
Ми щиро вдячні захисникам Вітчизни, людям сильним, мужнім, відповідальним і
сміливим.
Кожен з вас нехай і надалі залишається прикладом для молоді, взірцем патріотизму, любові до рідної країни, міста і родини.
Від депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради, бажаю здоров'я і
злагоди вам і вашим сім'ям, успіхів і натхнення, оптимізму та доброго настрою щодня.
Нехай здійснюються ваші мрії і бажання, а доля буде прихильною до кожного з вас.
З повагою,
міський голова Володимир МИРОШНИК

ОБРАНО ГОЛОВУ РАЙОННОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
ПАРТІЇ РЕГІОНІВ
15 лютого відбулася XIII
конференція Городищенської районної організації
Партії регіонів. Відкрив конференцію перший заступн и к г о л о в и р а й д е р жадміністрації, член Партії
регіонів Сергій Гава. Участь у
конференції взяли 63 делегати. Був присутній на конференції перший заступник
голови обласної організації
Партії регіонів Микола Тимошенко, який передав вітання від голови облдержадміністрації, голови обласної організації Партії регіонів, Героя України Сергія
Тулуба, у своєму виступі
побажав єдності та одностайності у діяльності районної партійної організації
на користь громади району.
Була присутня також заступник голови облдержадміністрації, член Партії регіонів
Тетяна Прітченко, яка дала
оцінку потенціалу району,
вказала на наші досягнення
та проблеми, над чим необхідно працювати в першу
чергу.
На початку конференції
новим членам Партії регіонів Микола Тимошенко вручив партійні квитки.

На конференції розглянуто 3 питання: про вибори
голови Городищенської районної організації Партії регіонів; про кількісний та персональний склад Ради Городищенської районної організації Партії регіонів; про
вибори делегатів на XX конференцію Черкаської обласної організації Партії регіонів.
На посаду голови
районної організації Партії
регіонів було висунуто кандидатуру голови райдержадміністрації, члена Партії
регіонів Олександра Ганжі.
Участь в обговоренні взяли
міський голова, член Партії
регіонів Володимир Мирошник, директор Городищенської дитячої школи мистецтв, депутат районної
ради, член Партії регіонів
Валентина Голосій, начальник фінансового управління
райдержадміністрації, депутат районної ради, член
Партії регіонів Костянтин
Миколенко, редактор районного радіомовлення,
депутат міської ради, член
Партії регіонів Галина Діхтяр, сільський голова Зеле-

Біографічна
довідка

ної Діброви, член Партії регіонів Ігор Щербак, сільський
голова В'язівка, член Партії
регіонів Наталія Шабадаш
та інші делегати конференції. Всі вони були одностайними у своїй оцінці щодо
кандидатури Олександра
Миколайовича, вважаючи
його найдостойнішим очолити районну організацію
Партії регіонів. Його кандидатуру одноголосно підтримали всі делегати конференції.
– Щиро дякую за надану мені довіру та докладу

всіх зусиль, щоб життя громади району покращилося.
Дякую своїм попередникам
Ігорю Швецю та Віталію
Горідьку за проведену роботу, – подякував новообраний голова районної організації Олександр Ганжа.
На конференції затверджено кількісний і обрано
персональний склад Ради
Городищенської районної
організації Партії регіонів та
делегатів на XX конференцію Черкаської обласної
організації Партії регіонів.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Ганжа Олександр Миколайович народився 1 січня
1958 року в сім'ї робітників.
Із 1964 по 1972 рік
навчався у Городищенській
восьмирічній школі №5, а
після її закінчення здобув
середню освіту в Городищенській середній школі
№2.
У 1977 р. розпочав трудову діяльність експедитором
Городищенського хлібокомбінату, а з 1975 по 1979 рік
навчався в Черкаському
педагогічному інституті на
фізико-математичному факультеті. Після його закінчення з 1979 р. працював у
Сегединській восьмирічній
школі вчителем математики, з 1982 року – директором цієї школи.
З 1990 р. розпочав свою
діяльність у державних органах влади.
1990 – 1992 рр. – заступник голови Городищенської
районної ради народних
депутатів, з 1992 по 1995 р. –
голова районної ради.

З 1995 по 2001 р. працював головою Городищенської райдержадміністрації, з 2001 по 2003 р. –
заступник голови Черкаської облдержадміністрації.
З 2003 по 2005 р. – голова
Корсунь-Шевченківської
райдержадміністрації.
Звільнений з посади у зв'язку із закінченням строку
повноважень Президента
України.
У 2005 – 2006 рр. працював завідуючим виробництвом ТОВ «Черкаська птахофабрика», а з 2006 по 2007
р. займав посаду заступника
директора ТОВ «Агротрейд»
(м. Черкаси).
З 01.09.2008 р. до обрання на посаду голови Городищенської районної ради працював заступником директора по будівництву на ВАТ
«Корсунь-Шевченківське
ХПП.
З 19.11.2010 р. – голова
Городищенської районної
ради.
З 13.01. 2012 р. – голова
Городищенської райдержадміністрації.
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ГОРОДИЩЕ

ЗАВДАННЯ ВЛАДИ – СПРИЯТИ БІЗНЕСУ

― Головне завдання влади – створити сприятливі умови для виробника, ―
наголосив голова облдержадміністрації,
Герой України, голова обласної організації Партії регіонів Сергій Тулуб на
засіданні колегії обласної державної
адміністрації, що відбулася 31 січня.

У роботі колегії взяли участь голови
районних державних адміністрацій,
районних рад, міські голови міст обласного значення; керівники структурних
підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств, інших центральних та районних органів виконавчої
влади; представники обласних і місцевих
ЗМІ.
На порядку денному було розглянуто
такі питання:
1. Про хід виконання програм розвитку молочного скотарства та свинарства
Черкаської області на 2010-2020 роки.

2. Про проект регіональної Програми модернізації комунальної теплоенергетики Черкаської області на 2012-2014
роки.
3. Про хід реалізації другої фази проекту ЄС-ПРООН «Місцевий розвиток,
орієнтований на громаду - ІІ» в Черкаській
області.
4. Про проект Програми розвитку
інформаційного простору Черкащини на
2012-2016 роки.
5. Про регіональний план дій «Добрі
справи» на 2012 рік та заходи щодо забезпечення його реалізації.

ЧИЇ ПІД’ЇЗДИ

ІЗ СЕСІЙНОЇ ЗАЛИ

Згідно Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду»,
метою приватизації державного житлового фонду є створення умов для здійснення
права громадян на вільний вибір способу
задоволення потреб у житлі, залучення
громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин.
Приватизація державного житлового
фонду - це відчуження квартир (будинків),
житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і
більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів,
сараїв і т. ін.) державного житлового
фонду на користь громадян України.
Таким чином, жителі, в основному, багатоквартирних будинків, що знаходилися у
державній власності, отримали можливість приватизувати житло.
Мешканці приватизованих квартир,
вважають, що їхня власність лише квартири, а під'їзди, дахи, підвали, прибудинкові
території повинні обслуговувати державні
органи, тому, що вони знаходяться на
їхньому балансі. Відповідно до Закону
України «Про приватизацію державного
житлового фонду», утримання приватизованих квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках здій-снюється за
рахунок коштів їх власників згідно з Правилами користування приміщеннями житлових будинків та прибудинкових територій, які затверджуються Кабінетом
Міністрів України, незалежно від форм
власності на них.
Власники квартир багатоквартирних
будинків та житлових приміщень у гуртожитку є співвласниками допоміжних приміщень у будинку чи гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього
благоустрою і зобов'язані брати участь у
загальних витратах, пов'язаних з утриманням будинку і прибудинкової території
відповідно до своєї частки у майні будинку чи гуртожитках. Допоміжні приміщення
(кладовки, сараї і т. ін.) передаються у
власність квартиронаймачів безоплатно і
окремо приватизації не підлягають.
Власники квартир багатоквартирних
будинків, житлових приміщень у гуртожитках можуть створювати об'єднання
співвласників багатоквартирного будинку
відповідно до закону.
Державні комунальні підприємства
по обслуговуванню та ремонту житла
зобов'язані здійснювати обслуговування
та ремонт приватизованого житла, надавати мешканцям комунальні та інші
послуги за державними розцінками і тарифами. Контроль за додержанням розцінок
і тарифів здійснюють фінансові органи.
Користування закріпленою за приватизованим будинком прибудинковою
територією здійснюється в порядку і на
умовах, передбачених Земельним кодексом України.
Заборгованість власників квартир по
укладених угодах, пов'язаних з утриманням будинку та оплатою комунальних
послуг, стягується в судовому порядку.
З наближенням весни постає проблема благоустрою прибудинкових територій. Тому велике прохання до мешканців багатоквартирних будинків приділяти увагу чистоті біля ваших осель.
Власна інф.

10 лютого відбулося засідання 16 позачергової сесії міської
ради VI скликання. На сесію з'явилося 25 депутатів. Відкрив та
вів засідання сесії міський голова Володимир Мирошник. На
порядок денний винесено 62 питання.
По першому питанню зі звітом про виконання бюджету
міської ради за 2011 рік інформувала начальник відділу обліку
та звітності міської ради Лариса Трохименко. Вона ж інформувала і по другому питанню, про внесення змін до бюджету
міської ради на 2012 рік.
Про план роботи міської ради на І півріччя 2012 року; про
затвердження Положення про порядок залучення коштів
замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Городище та с. Набоків; про внесення змін до
рішення сесії міської ради від 05.01.2012 р. №15-4VI «Про
затвердження розмірів орендної плати за земельні ділянки в
адмінмежах Городищенської міської ради (в межах населеного
пункту); про затвердження розміру орендної плати за оренду
земель, які знаходяться в адміністративних межах Городищенської міської ради (за межами населеного пункту) та про внесення змін до рішення міської ради від 15.06.2011 р. №9-23/VI «Про
місцеві податки і збори на 2012 рік» інформував секретар
міської ради Андрій Оверченко.
Олександр МЕДВЕДЄВ

― Важливо, що наша робота не
завершується плануванням. Після погодження Плану дій «Добрі справи» буде
запроваджено суворий щоденний моніторинг зробленого як на обласному рівні, так
і на рівні кожного району, міста, сільського
населеного пункту, ― зазначив перший
заступник голови облдержадміністрації
Сергій Рябцев, висвітливши останнє
питання порядку денного.
За підсумками колегії дані відповідні
рекомендації щодо доопрацювання проектів.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Обігріймо тих, хто цього потребує
На виконання доручення голови райдержадміністрації, голови
районної організації Партії регіонів Олександра Ганжі, щодо недопущення переохолодження громадян, які належать до соціально
незахищеної категорії населення, одиноких престарілих, дітей, що
виховуються одинокими матерями, працівниками Городищенської
міської ради здійснено комплекс організаційних та практичних
заходів, а саме: шляхом прямого опитування депутатів міської ради
та голів вуличних комітетів сформовано список таких громадян та
встановлено адреси їх проживання. Координатором роботи був
секретар міської ради Андрій Оверченко. Активну підтримку надавали депутати міської ради Любов Білан, Сергій Скалига, Валерій
Тесленко, Лариса Градоблянська, Лариса Малишко та вуличкоми.
Протягом першої та другої декади лютого, працівниками
міської ради здійснено відвідування за місцем проживання
жителів Городища, які були віднесені до так званої категорії ризику.
Всього відвідано 28 помешкань.
В результаті перевірок, через відсутність елементарних засобів
для опалення оселі, за сприяння Городищенського РТМО (головний лікар Василь Кравченко) чотирьох жителів міста було доправлено у відділення центральної районної лікарні, де вони мали можливість перебувати до нормалізації температурних умов.
Крім того, одинокому громадянину та двом родинам надано
допомогу паливом (завезено дрова).
Олександр МЕДВЕДЄВ

ВІДЗНАЧЕНО РІЧНИЦЮ ВИВОДУ
РАДЯНСЬКИХ ВІЙСЬК З АФГАНІСТАНУ
14 лютого відбулося відзначення
річниці виводу радянських військ з території Афганістану. Урочистою ходою учасники мітингу пройшли від Площі Миру
до пам`ятного знаку воїнамінтернаціоналістам, що на Пагорбі Слави, де викарбувано імена тих городищан, хто загинув, виконуючи свій
воїнський обов`язок на території інших
держав. Цих людей прийнято називати
воїнами-інтернаціоналістами. До всіх
присутніх звернувся голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, він подякував тим, хто чесно виконував свій
інтернаціональний обов`язок. До присутніх також звернулися в.о. голови
районної ради Олександр Біба, заступник голови райдержадміністрації Володимир Шевченко та Городищенський
районний військовий комісар Олександр Салоух. Всі бажаючі поклали
квіти до монументу.
По закінченні урочистої частини,
святкування перемістилося до районного Палацу культури, де відбувся святковий концерт. Родзинкою програми став
виступ гурту «Контингент», який нікого
не залишив байдужим. Після закінчення
концерту, воїни-інтернаціоналісти разом з керівниками району та гуртом
«Контингент» сфотографувалися на згадку.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ЛЮБИТЕЛЯМ АВТОБУСНИХ
ЗУПИНОК ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
Вокзали та автобусні зупинки – це ті об'єкти, за якими
гості населеного пункту дають оцінку не лише владі, а й
моральному розвитку жителів, адже відвідати культурні
місця не завжди є можливість. Проїхавши центральними
вулицями міста, не лише в гостей, а й самих жителів, з'являється враження, що деякі зупинки були піддані бомбардуванню, або монголо-татари здійснили ще один свій похід. Стіни
обдерті, лавки поламані, зверху донизу розписані. Для демонстрації свого словникового запасу із нецензурної лексики
традиційно обирають саме зупинки. Тут показали свою «майстерність» і художники. От і виходить, що зупинки відіграють
будь-яку роль, перетворюються на об'єкти широкого профілю. За такої ситуації знову залишається лише закликати до
елементарної людської совісті. До любителів щось поламати,
велике прохання піти краще займатися спортом – те, що не
потрібне громаді, а «художникам» і «філологам» залишити у
спокої зупинки і йти творити деінде. Їхні праці завдають неабиякого клопоту виконавчому комітету міської ради, бригаді
з благоустрою та й, що там говорити, правоохоронним органам. Тому, в разі виявлення таких ненависників автобусних
зупинок, їм доведеться відповідати за свої вчинки.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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ГОРОДИЩЕ

Офіційно
РІШЕННЯ

Від 10 лютого 2012 року
м.Городище
№16-1/V1
Звіт про виконання бюджету
міської ради за 2011 рік.
Заслухавши та обговоривши звіт про
виконання бюджету міської ради за 2011
рік, слід відмітити, що за звітний період до
місцевого бюджету надійшло 7956007 грн.
доходів, з них: до загального фонду
6389858 грн. або 98,7 відс. до
затвердженого розписом на звітний період
з урахуванням внесених змін, спеціального фонду 1566149 грн.( 97,2 відс. до
затверджених розписом річних призначень з урахуванням внесених змін).
У складі доходів місцевого бюджету:
- доходи загального фонду (без трансфертів) – 4819044грн.;
- доходи спеціального фонду (без
трансфертів) –1434149 грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості – 1336099 грн.;
- субвенції з державного бюджету на
забезпечення оплати праці в зв'язку із
підвищенням розміру мінімальної зарплати – 98675 грн.;
- субвенція з державного бюджету на
збереження середньої заробітної плати на
період працевлаштування колишнім посадовим особам органів місцевого самоврядування – 58040грн:
- субвенція з районного бюджету на
газифікацію мікрорайону Чуїха в сумі
50000грн;
- субвенція з районного бюджету на
реконструкцію пам'ятного знаку ліквідаторам Чорнобильської катастрофи
25000грн;
- субвенція з районного бюджету на
виконання програми «Питна вода»40000грн.
- субвенція з районного бюджету на проведення капітальних ремонтів в дитячих
навчальних закладах міста -55000грн;
- субвенція з районного бюджету на
з/плату працівникам ДНЗ Джерельце40000грн.
Видатки місцевого бюджету проведені
у сумі 8060928 грн., у тому числі:
по загальному фонду-6543488 грн.,
спеціальному фонду – 1517440 грн.
У складі спеціального фонду видатки :
- бюджету розвитку – 833286 грн.;
- податок з власників транспортних
засобів –129569 грн.;
- цільового фонду –46628 грн.;
- за рахунок власних надходжень бюджетних установ –387407 грн.
Відповідно до п.17 частини першої
статті 43 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”,частини четвер-

тої статті 80 Бюджетного кодексу України, порядниками коштів (додаток № 3).
міська рада
В процесі виконання міського бюджету
дозволити виконавчому комітету міської
ради за обЄрунтованим поданням головВИРІШИЛА:
ного
розпорядника коштів здійснювати
1.Затвердити звіт про виконання бюдперерозподіл
видатків, затверджених цим
жету міської ради за 2011 рік:
рішенням,
за
тимчасовою функціональ- загального фонду по доходах у сумі
ною
класифікацією
видатків в розрізі еко6389858 грн.,
номічної
класифікації
в межах загального
по видатках –6543488 грн. з перевиобсягу
його
бюджетних
призначень окрещенням видатків над доходами (дефіціт) у
мо
по
загальному
та
спеціальному
фондах.
сумі 153630грн.;
Перерозподіл
бюджетних
призначень
- спеціального фонду по доходах у
за тимчасовою функціональною видатків у
сумі1566149 грн.,
межах
загального обсягу головного розпопо видатках -1517440 грн. з перевищенрядника
коштів міського бюджету,
ням доходів над видатками у сумі 48709
збільшення
бюджетних призначень на
грн.
видатки
розвитку
за рахунок зменшення
За дорученням сесії
бюджетних
призначень
на видатки спожиГородищенський міський голова
вання та навпаки по загальному та спецВ.П.Мирошник
іальному фондах здійснюється лише за
погодженням з постійної комісії міської
РІШЕННЯ
ради з питань планування бюджету,
«10» лютого 2012 року
фінансів, економічного розвитку.
м.Городище
№ 16-2/VІ
3. Установити профіцит міського бюдПро внесення змін до рішення сесії
жету у сумі 69900 грн., в тому числі:
міської ради від 05 .01.2012р. №15-1/VІ
загального фонду міського бюджету у
«Про міський бюджет на 2012 рік».
сумі 69900 грн., напрямком використання
якого визначити передачу коштів із загальВідповідно до статті 78 Бюджетного ного фонду бюджету до бюджету розвитку
кодексу України, п.7, п.23 частини 1 статті (спеціального фонду)(додаток №6).
26 та статті 61 Закону України «Про місцеве
4. Установити дефіцит спеціального
самоврядування в Україні», заслухавши фонду міського бюджету у сумі 69900 грн.,
висновки бюджетної комісії, Городищен- джерелом покриття якого визначити:
ська міська рада
- надходження коштів із загального
ВИРІШИЛА:
фонду до бюджету розвитку(спеціального
Внести зміни до рішення сесії міської фонду) у сумі 69900 грн.(додаток №6).
ради від 05.01.2012 року №15-1/VІ «Про
5. Установити розмір оборотного касоміський бюджет на 2012 рік», виклавши вого залишку бюджетних коштів міського
його в такій редакції:
бюджету у сумі 8000 грн.
1. Установити загальний обсяг
6. Затвердити обсяги міжбюджетних
доходів міського бюджету на 2012 рік у сумі трансфертів (додаток № 4.1) на 2012 рік:
8441793 грн.Обсяг доходів загального
- дотація вирівнювання, що одержуютьфонду бюджету визначити у сумі 7113870 ся з районних та міських (міст Києва і Севасгрн., спеціального фонду бюджету 1327923 тополя, міст республіканського і обласногрн., у тому числі бюджету розвитку 560000 го значення) бюджетів в сумі 1832370 грн.;
грн. (додаток №1).У складі доходів місько- субвенція з державного бюджету
го бюджету врахувати обсяги (додаток 4.1):
місцевим бюджетам на будівництво, рекон- дотація вирівнювання, що одержуютьструкцію, ремонт та утримання вулиць і
ся з районних та міських (міст Києва і Севасдоріг комунальної власності у населених
тополя, міст республіканського і обласнопунктах в сумі 390723 грн.
го значення) бюджетів в сумі 1832370 грн.;
7. Затвердити перелік об'єктів (додаток
- субвенція з державного бюджету
№
5),
фінансування яких буде здійснено
місцевим бюджетам на будівництво, рекоза
рахунок коштів бюджету розвитку.
нструкцію, ремонт та утримання вулиць і
8. Затвердити перелік захищених статей
доріг комунальної власності у населених
видатків загального фонду міського
пунктах в сумі 390723 грн.
бюджету на 2012 рік за їх економічною
2. Затвердити загальний обсяг видатків
структурою:
міського бюджету на 2012 рік у сумі
- оплата праці працівників бюджетних
8441793 грн. , у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету у сумі 7113870 установ (код 1110);
- нарахування на заробітну плату (код
грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1397923 грн. за тимчасовою класифі- 1120);
кацією видатків та кредитування місцевих
- придбання медикаментів та перев'ябюджетів (додаток № 2) та головними роз- зувальних матеріалів (код 1132);

Заради
майбутнього

ДІЄМО РАЗОМ
У житті кожної людини бувають ситуації, коли складно знайти вихід, тоді виникає проблема вибору шляху їх розв'язання.
Хтось вирішує складні життєві обставини,
йдучи по важчому, але законному шляху, а
хтось зважується на злочин, вбачаючи в
цьому можливість влаштувати своє життя
швидко, не докладаючи зусиль. Багато
молоді і, навіть, неповнолітніх опиняється
на лаві підсудних, їхні мрії розбиваються
об сувору реальність.
Однією з мір виконання покарання злочинів є умовний строк, під час якого контроль за особами ведеться кримінальновиконавчою інспекцією. Городищенський
районний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді тісно співпрацює з
даною установою, керуючись у своїй
діяльності Порядком взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо
забезпечення соціального супроводу та
контролю за поведінкою дітей та молоді,
які засуджені до покарань, не пов'язаних з
позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково.

Працюючи з даною категорією населення, працівниками центру надаються
соціальні послуги, здійснюються заходи,
спрямовані на формування та закріплення
здорового способу життя, профілактику
шкідливих звичок, соціально-небезпечних
хвороб, у т.ч. ВІЛ-СНІД, розповсюджується
інформаційно-довідкова та соціальнорекламна продукція. Робота щодо ресоціалізації даних осіб часто проводиться під
час проведення індивідуальних консультацій та групових занять.
Щороку в рамках місячника правового
виховання проводиться виїзний лекторій
по навчальних закладах району, до роботи
якого залучається заступник начальника
Городищенського МВ КВІ УДДУ ПВП у Черкаській обл., майор внутрішньої служби
Анатолій Пикало, спеціалісти Городищенського РЦСССДМ.
Позитивний результат у ресоціалізації
дітей та молоді, які засуджені до покарань,
не пов'язаних з позбавленням волі, був би
неможливий без чітко налагодженого
механізму співпраці КВІ та РЦСССДМ.
провідний спеціаліст
Городищенського РЦСССДМ
Лариса КАПЛУНЕНКО

- 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 теплову 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 в
Головному управлінні Державної казначейської служби України в Черкаській області
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
його невід'ємною частиною.
За дорученням сесії
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник

Важливим є поліпшення репродуктивного здоров'я населення. В місті та районі
виконуються заходи, передбачені районною
Програмою «Репродуктивне здоров'я до
2015 року», затверджена сесією районної
ради 2 листопада 2007 р.
За цей час чимало вдалося зробити. В
акушерському відділенні створені 3 індивідуальні зали, палати спільного перебування
матері і дитини, які обладнані сучасними
меблями і телевізорами. Спільно з районним
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді запроваджено заняття в школі
відповідального батьківства. Але на цьому
не зупинилися, і 1 березня відкрили ще один
підрозділ -- «Клініку дружню до молоді» та
«Кабінет планування сім'ї». На відкритті кабінету були присутні голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, в.о. голови

районної ради Олександр Біба, міський голова Володимир Мирошник, головний лікар
Городищенського РТМО Василь Кравченко,
директор РЦСССДМ Людмила Буджерак.
Олександр Ганжа вручив для кабінету DVDпрогравач, щоб пацієнти мали змогу не лише
слухати поради фахівців, але й переглядати
різноманітні корисні сюжети. Керівники
району та міста запевнили, що докладуть
максимум зусиль, щоб медицина Городищини розвивалася і надалі.
В цьому кабінеті відвідувачі матимуть
змогу отримати консультацію гінеколога, психолога, підліткового лікаря, нарколога, дерматолога. Фахівці допоможуть пацієнтам
знайти відповідь на будь-яке запитання,
пов'язане з фізичними чи психологічними
проблемами. Основний напрямок роботи
буде полягати у популяризації безпечної
поведінки та здорового способу життя. Проводитимуться тренінги, надаватимуться консультації з профілактики ВІЛ/СНІДу, хвороб,
що передаються статевим шляхом, небажаної вагітності, ризикової поведінки,
ін'єкційної наркоманії, тютюнопаління, алкоголізму тощо. Вагітні зможуть безкоштовно
пройти ультразвукове дослідження.
Власна інф.

ГОРОДИЩЕ
РІШЕННЯ

Від 10 лютого 2012 року
м.Городище
№ 16-4/УІ
Про затвердження Положення про порядок
залучення коштів замовників на розвиток
інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури м. Городище та с.Набоків
Керуючись ст. 25 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», відповідно
до ст. 40 Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», з метою створення
умов для відтворення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста, а також враховуючи роз'яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України
від 22.07.2011 №23-11/6294/0/6-11 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку
інфраструктури населених пунктів», зважаючи
на рекомендації Містобудівної комісії та комісії
із Законності, міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про порядок
залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної' та соціальної інфраструктури м. Городище та с.Набоків (додаток 1).
2. Затвердити Типовий Договір про пайову
участь у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста Городище та с.Набоків (додаток 2), розрахунок до Договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище та
с.Набоків (додаток 3).
3. Спеціалісту виконкому міської ради зі
зв'язків з громадськістю Медведєву О.С. опублікувати «Положення про порядок залучення
коштів замовників на розвиток інженернотранспортної та соціальної інфраструктури м.
Городище та с.Набоків» в засобах масової
інформації.
4. Контроль за виконанням рішення
покласти на першого заступника міського голови Вибрика А.Б.
За дорученням сесії Городищенський
міський голова
В.П. Мирошник
Додаток 1
до рішення сесії міської ради
від 10 лютого 2012 року №16-4/VІ

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення коштів замовників на
розвиток інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури
м. Городище та с.Набоків
1. Загальні положення
1.1. Це Положення регулює відповідно до
Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17 лютого 2011 року №
3038-VІ, «Про запобігання впливу світової кризи
на розвиток будівельної галузі та житлового
будівництва» від 25 грудня 2008 року № 800-VI
організаційні та економічні відносини, пов'язані з порядком залучення, розрахунку розміру
і використанням коштів пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище та с.Набоків (далі-міста Городище чи міста) у зв'язку з будівництвом будьяких об'єктів на території міста.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:
будівництво - спорудження нових
об'єктів громадського, виробничого та іншого
комерційного призначення, їх реконструкція,
розширення, добудова, реставрація відбудова
та відтворення втраченої історичної забудови,
капітальний ремонт будинків, споруд та інших
об'єктів, їх перепрофілювання, переобладнання, технічне переоснащення; об'єкти
будівництва - будинки, будівлі, споруди будьякого призначення, їх комплекси, комунікації,
лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури; інженерно - транспортна інфраструктура - комплекс інженерних, транспортних споруд і комунікацій;
соціальна інфраструктура - об'єкти установ освіти, охорони здоров'я, соціального
забезпечення, спортивні та фізкультурнооздоровчі установи, установи культури і мистецтва, установи житлово-комунального господарства.
розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури - нове будівництво, реконструкція, реставрація, розширення,
технічне переоснащення, капітальний ремонт
об'єктів інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста;
інвестор - фізична або юридична особа
України, іноземних держав, яка приймає рішення про вкладення власних, запозичених або
залучених коштів в об'єкти будівництва та
забезпечує фінансування їх спорудження;
замовник - фізична або юридична особа,
яка має намір щодо забудови території (однієї
чи декількох земельних ділянок) у місті Городище і подала в установленому законодавством
порядку відповідну заяву;
пайова участь замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище внесок замовника у створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, який полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта
будівництва в експлуатацію до міського бюджету коштів пайової участі замовника для забезпечення створення і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста Городище(далі - пайова участь);
кошти пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури міста Городище - кошти пайової участі замовника у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, які залучаються на розвиток інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище на
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пайовій участі (далі - кошти пайової участі);
договір про пайову участь у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище договір про пайову участь у створенні і розвитку
інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище, укладений міською
радою із замовником (далі - Договір);
будинки житлового фонду соціального
призначення - житло всіх форм власності (крім
соціальних гуртожитків) житлового фонду
соціального призначення, що безоплатно
надається громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору
найму на певний строк;
доступне житло - збудовані і ті, що будуються за державної підтримки, житлові будинки
(комплекси) громадянам, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових
умов, а також об'єкти, які будуються згідно з
Програмою будівництва (придбання) доступного житла у Черкаській області на 2010 -2017
роки;
об'єкт самочинного будівництва - житловий будинок, будівля, споруда, інше нерухоме майно, якщо вони збудовані або будуються
на земельній ділянці, яка не була відведена для
цієї мети, а також без відповідних дозвільних
документів, передбачених законодавством, чи
з істотними порушеннями будівельних норм і
правил.
1.3. Дія цього Положення поширюється на
всіх замовників, незалежно від форми власності, які здійснюють будівництво на території
міста Городище, за винятком тих, що перелічені
у п. 1.5. цього Положення.
1.4. Встановлений міською радою для
замовників розмір пайової участі не може перевищувати граничний розмір пайової участі.
Граничний розмір пайової участі з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати:
10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд; 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових
будинків.
1.5. До пайової участі не залучаються
замовники у разі будівництва з дотриманням
вимог чинного законодавства:
1.5.1. об'єктів будь-якого призначення на
замовлення державних органів або органів
місцевого самоврядування за рахунок коштів
державного або місцевих бюджетів;
1.5.2. будівель навчальних закладів,
закладів культури, фізичної культури і спорту,
медичного і оздоровчого призначення;
1.5.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла;
1.5.4. індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних
земельних ділянках;
1.5.5. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;
1.5.6. об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів
соціальної інфраструктури;
1.5.7. об'єктів, що споруджуються замість
тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок
надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;
1.5.8. об'єктів, передбачених Державною
цільовою програмою підготовки та проведення
в Україні фінальної частини чемпіонату Європи
2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів.
1.6. При сплаті коштів за набуття права
оренди земельної ділянки шляхом аукціону
(конкурсу) замовник не звільняється від пайової
участі.
1.7. Замовники мають право на відстрочення сплати пайових внесків на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури міста Городище на підставі письмової заяви
суб'єкта господарської діяльності, що здійснює
житлове будівництво, відповідно до пункту 5
статті 3 Закону України «Про запобігання впливу
світової кризи на розвиток будівельної галузі та
житлового будівництва» від 25 грудня 2008 року
№ 800-VІ.
2. Розрахунок розміру та порядок залучення коштів пайової участі у
с т в о р е н н і і р о з в и т к у і н же н е р н о транспортної та соціальної
інфраструктури міста Городище
2.1. Пайова участь замовника у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Городище полягає у перерахуванні замовником до Городищенського
міського бюджету коштів для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної
інфраструктури міста Городище, згідно з Договором.
2.2. Величина пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту визначається у розрахунку, який є невід'ємною частиною Договору, укладеного замовником з
міською радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної
згідно з державними будівельними нормами,
стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення
земельної ділянки, звільнення будівельного
майданчика від будівель, споруд та інженерних
мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та
трaнспортних комунікацій.
У разі якщо загальна кошторисна вартість
будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами
і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради
нормативів для одиниці створеної потужності.
2.3. Якщо загальна кошторисна вартість
будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами

і правилами, вона визначається на основі встановлених виконавчим комітетом міської ради
нормативів для одиниці створеної потужності.
Для житлового будівництва загальна кошторисна вартість визначається на підставі прогнозних
середньорічних показників опосередкованої
вартості спорудження об'єктів житлового
будівництва за регіонами України, затверджених Міністерством регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України або на підставі експертної оцінки,
проведеної у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 року №
1891 «Про затвердження Методики оцінки майна».
2.4. Розмір пайової участі замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста Городище визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3.
цього Положення і становить у разі будівництва:
2.4.1. нежитлових будівель та споруд (за
винятком тих, що перелічені у п. 1.5. цього Положення) - 7 % загальної кошторисної вартості
будівництва об'єкта;
2.4.2. житлових будинків (за винятком тих,
що перелічені у п. 1.5. цього Положення) - 4 %
загальної кошторисної вартості будівництва
об'єкта;
2.4.3. житлових будинків з вбудованоприбудованими об'єктами комерційного призначення, розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта
(будівництво об'єкта комерційного призначення - відповідно до пункту 2.4.1., будівництво житлового будинку - відповідно до пункту 2.4.2.);
2.4.4. об'єктів самочинного будівництва
незалежно від призначення - 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта (за винятком об'єктів, які за рішенням суду підлягають
знесенню).
2.5. При будівництві об'єктів соціальної
інфраструктури, виходячи із значимості об'єкта
будівництва для соціально-економічного розвитку підпорядкованої Городищенській міській
раді території, за зверненням замовника або
поданням виконавчого органу Городищенської
міської ради, рішенням сесії міської ради може
бути змінено відсоток для розрахунку розміру
пайової участі за відповідним об'єктом
будівництва, або замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором за відповідним об'єктом
будівництва.
2.6. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва замовником
інженерних мереж або об'єктів інженерної
інфраструктури поза межами його земельної
ділянки, розмір пайової участі зменшується на
суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні
мережі та/або об'єкти передаються у комунальну власність.
У разі якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової
участі, Городищенська міська рада за зверненням замовника приймає рішення про відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі.
2.7. Для об'єктів, введення в експлуатацію
яких буде здійснюватись до 1 січня 2013 року,
кошти пайової участі сплачуються до прийняття
об'єкта будівництва в експлуатацію, або до визнання виконавчим комітетом права власності
на об'єкт нерухомого майна.
2.8. Для об'єктів, введення в експлуатацію
яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року,
кошти пайової участі сплачуються до прийняття
об'єкта будівництва в експлуатацію.
2.9. Кошти пайової участі сплачуються в
повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються
Договором, до бюджету розвитку міста Городище.
2.10. У разі сплати замовником коштів
пайової участі, згідно з Договором, копії платіжних документів з відміткою фінансового органу міської ради про фактичне зарахування таких
котшів до бюджету міста додаються до заяви на
оформлення права власності на об'єкт нерухомого майна. Рішення виконавчим комітетом
міської ради про оформлення права власності
приймається за наявності платіжних документів
про сплату коштів пайової участі.
2.11. Контроль за підготовкою, збереженням Договорів та виконанням забудовниками їх
умов покладається на:
2.11.1. за проведенням розрахунку до
Договору - відділ обліку та звітності міської
ради.
2.11.2. за виконанням вимог рішень виконавчого комітету міської ради про надання
містобудівних умов і обмежень забудови
земельної ділянки або рішень сесії міської ради
про надання дозволу на розробку проекту
відводу на земельну ділянку під будівництво
щодо зобов'язання замовника укласти з
міською радою Договір - на заступника міського
голови із земельних питань;
2.11.3. за наявністю платіжних документів
при оформленні права власності на об'єкт нерухомого майна - відділ обліку та звітності міської
ради;
2.11.4. за виконанням фінансових зобов'язань - відділ обліку та звітності міської ради;
2.11.5. за збереженням Договорів - спеціаліста з правових питань міської ради.
3. Порядок використання коштів пайової
участі у створенні і розвитку інженернотранспортної та соціальної інфраструктури
міста Городище
3.1. Кошти, отримані як пайова участь,
можуть використовуватись виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та
соціальної інфраструктури міста та на виготовлення відповідної містобудівної документації.
3.2. Рішення щодо розподілу та цільового
використання коштів пайової участі приймає
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Програми соціально-економічного і культурного розвитку та бюджету міста на кожний рік.
3.3. Забороняється вимагати від замовника надання будь-яких послуг, у тому числі
здійснення будівництва об'єктів та передачі
матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у
тому числі шляхом їх викупу).
4. Договір про пайову участь у створенні і
розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Городище.
4.1. Договір укладається не пізніше ніж
через 15 робочих днів з дня реєстрації міською
радою звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в
експлуатацію.
4.2. Підготовку Договору проводить відділ
обліку та звітності міської ради з погодженням
спеціаліста з правових питань на підставі звернення замовника про укладення Договору до
міської ради та доданих документів:
- завірена копія правовстановлюючих документів на право володіння або користування
земельною ділянкою;
- завірена копія правовстановлюючих документів на об'єкт нерухомого майна (для
об'єктів, що реконструюються);
- завірена копія технічного паспорта
об'єкта нерухомого майна;
- посвідчена згода співвласників приміщення, власників суміжних приміщень (за
наявності таких);
- погодження керівника відповідної житлово-експлуатаційної організації, на балансі
якої знаходиться будинок або протокол загальних зборів членів ОСББ чи членів ЖЕО ТСЖББ;
- за умови придбання власності у спільну
сумісну власність подружжя - нотаріально
завірена згода чоловіка чи дружини та завірена
копія свідоцтва про одруження; в разі, якщо діти
є співвласниками житла - рішення органу опіки і
піклування;
- завірені копії: свідоцтва про державну
реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідки з
ЄДРПОУ;
- завірена копія паспорта фізичної особи
чи керівника юридичної особи;
- завірена копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців;
- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО).
4.3. Істотними умовами Договору є: розмір
пайової участі;
строк (графік) сплати коштів пайової участі;
відповідальність сторін.
4.4. Договір містить умови щодо розміру у
відсотковому значені від загальної кошторисної
вартості будівництва об'єкта, форми, у якій
будуть вноситись кошти пайової участі,
банківські реквізити, рахунок, на який мають
перераховуватись кошти, терміни сплати, майнові та інші права сторін, їх відповідальність, у
тому числі відповідальність замовника за прострочення термінів сплати коштів, невиконання
умов Договору та інше.
4.5. Невід'ємною частиною Договору є розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок
розміру пайової участі проводиться відділом
обліку та звітності міської ради протягом десяти
робочих днів з дня реєстрації загальним
відділом міської ради звернення замовника
про проведення розрахунку до Договору у грошовому виразі відсоткового значення від
загальної кошторисної вартості будівництва
об'єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва
об'єкта з техніко-економічними показниками.
4.6. Вимога щодо зобов'язання замовника
звернутись для проведення розрахунку до Договору викладається в рішенні виконавчого комітету міської ради про надання містобудівних
умов і обмежень забудови земельної ділянки
або рішенні сесії міської ради про надання дозволу на виготовлення проектної документації
на відведення земельної ділянки під будівництво.
Така вимога є офіційним повідомленням
замовника будівництва про настання у нього
зобов'язання фінансового характеру в частині
сплати відповідної величини коштів пайової
участі у розвитку інфраструктури населеного
пункту та договірних зобов'язань у частині дотримання визначених у рішенні строків укладення договору пайової участі.
4.7. Замовник після виготовлення проектно-кошторисної документації надає зведений
кошторисний розрахунок виконаний проектною організацією у відділ обліку та контролю
міської ради для проведення розрахунку до
Договору.
4.8. Договір, укладений між міською
радою та замовником, підписується міським
головою (за його відсутності - першим заступником міського голови).
4.9. Договір зберігається 3 роки після його
виконання у спеціаліста з правових питань
міської ради, після чого передається на збереження до міського архіву.
5. Заключні положення
5.1. Усі рішення, дії або бездіяльність
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадян та юридичних осіб, пов'язані
із залученням коштів пайової участі, можуть
бути оскаржені у судовому порядку відповідно
до чинного законодавства України.
5.2. У разі невиконання замовником умов
Договору щодо перерахування в повному
обсязі коштів відповідно до вказаного Договору, виконавчий орган міської ради здійснює
необхідні заходи щодо примусового стягнення
вказаних коштів у судовому порядку.
Секретар міської ради А.В. Оверченко
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Провели
зиму весело
Традиційно весело проходить святкування
масляної, проводи зими і зустріч весни. Посправжньому народне гуляння, з танцями,
піснями та конкурсами відбулося в мікрорайоні Чуїха, біля кафе «Хвилинка». Так вже сталося, що проводи зими є одним із найулюбленіших свят городищан. Вже вкотре сюди приходять родини з дітьми, веселі компанії, щоб
гарно провести час, зустріти знайомих і просто
подивитися за цікавими художніми номерами
артистів районного Палацу культури, міського
центру культури і туризму та колективами
художньої самодіяльності міста і району. Всі
присутні залишилися задоволеними майстерно поставленими номерами. У вигляді легкої
художньої сценки, з гумористичними елементами, глядачі побачили як весна зустрічається
із зимою, проганяючи останню. Було що робити і любителям проявити себе в конкурсах, де
кожен бажаючий міг прийняти участь та виграти приз. А що ж це за проводи зими без танців.
Активно танцювали представники усіх вікових
категорій. Всіх присутніх пригостили млинцями, без яких масляна просто неможлива.
Кульмінацією свята стало спалення опудала,
що символізувало собою зиму.
Одні люди підходили, інші, нагулявшись
досхочу – відходили, нащастя не було проблем із транспортом, адже курсував автобус
від Площі Миру до кафе «Хвилинка» і в зворотньому напрямку.
Працювали торгівельні точки, в яких
кожен бажаючий міг придбати продукти харчування та міцні напої.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ГОРОДИЩЕ

Спортивне життя району вирує

Спортивне життя району продовжує вирувати,
не затихаючи ні на мить. 17-19 лютого було проведено цілий ряд спортивно-масових заходів районного
та обласного рівня.
Зокрема, у п'ятницю та суботу продовжились
змагання, присвячені 68-й річниці визволення Городищини від нацистських загарбників з міні-футболу.
Спочатку на майданчик спорткомплексу «Колос» вийшли команди юнаків трьох міських шкіл та

с.Млієва 1998-99 р.н. та 2000 р.н. і молодші, щоб визначити володарів кубків, які були придбані районною організацією Партії регіонів. В результаті запеклої спортивної боротьби, кращими юними футболістами в обох вікових групах стали учні Городищенської ЗОШ №3 - вихованці тренера Олександра
Яремчука, які отримали нагороди з рук заступника
голови Городищенської РДА Володимира Шевченка
та заступника голови районної організації Партії регіонів з питань молодіжної політики Олександра
Атаманенка.
Наступного дня боротьбу за подібний почесний трофей розпочали чоловічі міні-футбольні
команди району, які показували свою спортивну звитягу на відкритому спортивному майданчику.
Суперники виявились гідними один одного,
продемонстрували справжню чоловічу боротьбу та
жагу до перемоги, і як наслідок, лише у заключному
матчі вирішилась доля кубку району. Перемігши в
останньому матчі команду «Сіріус» із смт.Цвіткове з
рахунком 4:3, другу сходинку посів ФК «Цукровик»,
вивівши на перше місце мліївський «Садівник» і

Не на словах, а на ділі!

Зміна кліматичних умов нашого довкілля
призводить до серйозних наслідків, це відчувають, зокрема і мешканці Городища, які проживають по вулицях 8 Березня та Героїв Чорнобиля (район залізничного вокзалу).
Літні, осінні, весняні повені призводять до
підтоплення будинків, погребів та присадибних
ділянок, завдаючи великої шкоди.
25 лютого поточного року повінь стрімко
почала підступати, загрожуючи будинкам даних
вулиць. Варто нагадати, що це був вихідний та
святковий день, в цей час керівники міста були

присутні на святкових заходах в урочищі «Чуїха».
Коли надійшов телефонний сигнал міському
голові Володимиру Мирошнику, він, разом із першим заступником міського голови Анатолієм Вибриком, прибули на місце події, зорієнтувавшись у
ситуації, організували роботу по ліквідації повені.
Наші будинки, запаси продуктів харчування
та майно було врятоване.
Вчергове ми переконалися, що зробили правильний вибір, обравши міським головою саме
Володимира Петровича та депутатський корпус,
який зараз працює.

автоматично відсунувши на третю позицію
цвітківчан.
Кубок та грамоти вручили в.о. голови районної
ради Олександр Біба та директор районного ФОСК
«Колос» Олександр Яремчук.
А в обідню пору на хокейному майданчику
спорткомплексу «Колос» вирішувалась доля красеня-кубка з хокею, який розіграли вправні майстри
чоловічої гри з шайбою з м.Городище та смт.Вільшана. Численні глядачі стали свідками захоплюючого
видовища, яке нечасто можна вживу побачити в
нашій місцевості.
Городищани виявились гостинними господарями, дозволивши себе перемогти вільшанцям з
рахунком 4:2. Кращий гравець гостей – капітан
команди Іван Насідка отримав нагороди з рук в.о.
голови Городищенської районної ради Олександра
Біби та заступника голови районної організації
Партії регіонів з питань молодіжної політики Олександра Атаманенка.
Начальник відділу у справах сім'ї,
молоді та спорту РДА Віталій ЗАЛОЗНИЙ

Тепер бачимо на ділі, що цим керівникам
небайдужий людський біль.
Ми, мешканці цих вулиць приносимо
уклінну, щиру подяку міському голові Володимиру Мирошнику, начальнику Городищенського
районного відділу ГУ МНС України у Черкаській
області Олександру Однокозу, першому заступнику міського голови Анатолію Вибрику, заступнику міського голови Миколі Скализі, депутатам
міської ради Сергію Скализі та Валерію Тесленку і
всім працівникам, які були задіяні при ліквідації
наслідків стихії.
Житель Городища
Михайло ШЕВЧЕНКО

СПИСОК ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ ПРИ ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ
ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ. ПРОСИМО З’ЯВИТИСЯ ТИХ, ХТО СТОЇТЬ НА КВАРТИРНІЙ ЧЕРЗІ ДЛЯ ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЇ
п/п
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Смертельне задоволення
Кажуть, що алкоголь, тютюн і наркотики руйнують наші мрії, порушують життєві
плани, впливають на людські долі. Це все
сказано не просто так. Ми не задумуємося
над тим, що ж буде завтра. Кожен з нас в
юнацькі роки, після того, як «перебрав»,
прийшовши додому в нетверезому стані,
мав розмову з батьками. Проте найгірше,
що може бути, це, навіть не батьківський
ремінь, настанови, а сльози мами, сумне
обличчя батька. Вони ж надіються, що ми
будемо достойними людьми. А слова про
те, що напився з друзями, це так, прості
відговорки. Жоден справжній друг не змусить пити, а якщо побачить, що вже достатньо, не дасть цього зробити. Досить часто
ми вживаємо алкоголь, щоб заглушити
душевні рани, а виходить, що вони ще
більше болять… Невже ціллю в житті є
вміння випити якомога більше. Переконаний, що ні. Найбільш бажаним для нас є те,
що заборонене, згадаймо біблійні оповіді
про рай, Адама і яблуко. Як же ми пишаємося тим, що змогли випити 200 грам
горілки, яка не викликала в нас захисного
рефлексу. Просто страшно стає, коли
бачиш картину, як дитина, ще школяр,
ідучи вулицею, тримає в одній руці пляшку
пива, а в іншій сигарету й «ласує» то
одним, то іншим. Мимоволі починаєш
задумуватися, чому він таке робить.
Можливо це недостатнє виховання, а
можливо щось інше. Такі вчинки
малолітніх – проблема не лише їхніх
батьків, а й самого суспільства. Ми ж
постійно поспішаємо, відмахуючись
від дитячих проблем, вважаючи їх
несуттєвими, мовляв: «Я зараз дуже
зайнятий, поговоримо пізніше, даю
ж тобі гроші, то піди погуляй з друзями». Він іде й гуляє на повну…
У кожного в цьому житті своя
дорога, можливо, вона написана ще
до нашого народження на небесах,
але ж не варто покладатися на це.
Найбільш поширеними шкідливими звичками сучасного світу є паління, вживання алкоголю і наркотиків.
І кожна з цих звичок не має нічого
спільного зі здоровим способом життя. Особливо страшним явищем є
поширення шкідливих звичок серед
неповнолітніх та молоді. Варто просто
задуматись над тим, що вони завдають
шкоди не лише своюму життю, а й життям
майбутніх поколінь, своїм дітям, внукам.
На цю тематику з'явилося чимало
публікацій – від шкідливості для здоров'я –
до шкідливості для гаманця. Кожен хоче
бачити своїх дітей здоровими, а задля
їхнього майбутнього здоров'я, ми, як
кажуть, «беремо на груди» чималу
кількість алкоголю, а потім, між тостами,
виходимо на вулицю, щоб перекурити.
Проте це лірика, а є й офіційні заходи,
спрямовані на боротьбу зі зловживанням
шкідливими звичками. Хочеться звернути
увагу на той факт, що згідно реалізації
плану «Добрі справи» на 2012 р., в Городищі буде встановлено обладнання відеоспостереження вулиць, для контролем за
громадським порядком. Тому не дивуйтесь, якщо хтось вестиме себе недостойно

і по нього прийдуть працівники правоохоронних органів. Виконавчим комітетом
міської ради, спільно з працівниками
міліції проводяться рейдові перевірки в
нічний та вечірній час з метою виявлення
порушень громадського порядку. Ця практика буде продовжуватися й надалі.
На тему шкідливих звичок вдалося
поговорити з районним лікаремнаркологом Оленою Бондаренко.
– Олено Сергіївно, який негативний
вплив на людський організм має тютюнопаління і як це впливає на майбутні
покоління?
– Приведемо кілька фактів, що свідчать
про згубний вплив паління на людське здоров'я:
систематичне паління віднімає у
людини від 6 до 15 років життя;
людина, що палить більше 10
років, хворіє в чотири рази частіше, ніж та,
що не палить;
паління є однією з причин таких
захворювань як інфаркт міокарду, рак
легенів, виразки різних відділів шлунковокишкового тракту і захворювань судин
нижніх кінцівок, що призводять до їх втрати;

паління завдає пригноблюючої
дії на залози внутрішньої секреції, що є
одним із супутніх чинників розвитку імпотенції у чоловіків;
паління неминуче призводить
до жовтизни і зморшкуватості шкіри
обличчя, слабкості м'язів і появи огидного
запаху з рота.
Ваше паління завдає негативного впливу і на вашу дитину. При чому цей вплив
полягає не тільки в прямому погіршенні
здоров'я дитини від тютюнового диму, але
і в поганому прикладі, який ви подаєте.
Якщо Ви палите, але сподіваєтеся, що
зможете виростити свою дитину такою,
що не палить – Ви, найімовірніше, помиляєтеся. Згідно результатів статистичних
досліджень, у батьків, що палять, в 70
відсотках випадків дитина також палитиме, тоді як у батьків, що не палять, цей
показник складає лише 10 відсотків.
– Чим страшний алкоголь?

– Що стосується вживання
алкоголю, то тут ситуація схожа. Алкоголь завдає руйнівної
дії на всі без виключення органи і системи організму і є причиною безлічі захворювань.
Проте основна вражаюча дія
алкоголю спрямована на кору
головного мозку, печінку, серцево-судинну систему.
Вживання алкоголю призводить до кисневого голодування, гинуть тисячі нейронів
головного мозку, що призводить до поступової втрати пам'яті і мислення людини.
Зловживання спиртними напоями
підвищує вірогідність народження неповноцінної дитини або дитини з фізичною
потворністю (заяча губа і т.д.).
Пам'ятайте, що для народження здорової дитини необхідно відмовитися від
вживання алкоголю за 3 місяці до зачаття.
Проте, найстрашнішою є наркоманія,
яка забрала життя сотень тисяч та скалічила мільйони…
– Наркоманію називають чумою ХХІ
століття. Чи дійсно наркозалежність
настільки згубно діє на людину і несе
загрозу для суспільства?
Наркоманія – група хвороб, що
виникає внаслідок систематичного, у
наростаючій кількості вживання речовин, які включені до затвердженого
на офіційному рівні списку наркотиків (такий поділ зумовлений передусім правовими, а не медичними чинниками, - адже з клінічних позицій
наркоманія та токсикоманія патогенетично дуже схожі). Проявами
наркоманії є психічна і фізична
залежність від цих речовин, а також
розвиток абстиненції внаслідок припинення їх прийому.
Випадки епізодичного чи
помірного вживання ряду речовин
наркотичної чи стимулюючої дії без
розвитку залежності від них носять
назву «наркотизму», або «періодичної наркотизації».
Оскільки клінічна картина окремих
форм наркоманії залежить від особливостей наркотичної речовини, яка є предметом зловживання, то даний термін використовують у множині – наркоманії . У кожному конкретному випадку, для характеристики окремої форми наркоманії використовується прикметник, наприклад,
морфінна наркоманія (морфінізм), кокаїнова, гашишна та інше.
«Непероборний потяг» пов'язаний з на
початку захворювання з психічною, а з розвитком хвороби і фізичною залежністю від
наркотиків. Наркотичні речовини вживають для досягнення приємного ефекту
ейфорії, відчуття бадьорості, підвищення
настрою, щоб позбутися поганого самопочуття. Фізична залежність означає тяжкі
болючі відчуття, хворобливий стан настає
при перерві постійного прийому наркотиків (т.зв. абсинентний синдром, ломка).
Від цих відчуттів рятує поновлення прийому наркотиків.

Список речовин, здатних викликати токсикоманії дуже великий і розширюється
по мірі синтезу нових лікарських препаратів.
Найбільш поширеними видами залежності є алкоголізм (пристрасть до напоїв,
що містять етиловий спирт) і тютюнопаління (пристрасть до нікотину).
Також поширене вживання наркотиків
коноплі (гашиш, маріхуана), маку (опіум,
морфін, героїн), коки (кокаїн) та багатьох
інших.
В Європі та Америці наркоманія набула
широкого поширення під час молодіжної
культурної революції 1960-х рр. Саме з
цього часу це явище стало серйозною
соціальною проблемою.
Лікування наркоманії в більшості
випадків не приносить успіху. Застосовувані в спеціалізованих клініках методики
дієві лише при активній позиції самого хворого. Але й у таких випадках після одужання частими є рецидиви. Також були марними всі зусилля по боротьбі з виробництвом і збутом наркотиків.
Боротьба зі зловживанням наркотиків
ведеться, передусім, на законодавчому
рівні: практично в усіх країнах передбачені
жорсткі кримінальні санкції за виробництво і розповсюдження наркотичних речовин. Тим часом, силові заходи не усувають
причин наркоманії.
Ще одним із способів допомоги наркозалежних є діяльність християнських
реабілітаційних центрів. Таких центрів на
території України нараховується сотні. Їх
розповсюдженню сприяє ефективність
лікування наркозалежності. Хворі у таких
центрах мають певний розпорядок дня, в
якому значну частину часу займає молитва
і вивчення Слова Божого (що є центральною частиною процесу лікування).
Якщо ви вирішили вести здоровий
спосіб життя, то знайте, що шкідливі звички зводять нанівець всі ваші зусилля по
загартовуванню, правильному харчуванню і руховій активності. В разі виникнення
проблем, необхідно терміново звернутися до лікаря, оскільки запорукою ефективного лікування хвороби є час. Чим швидше
звернутися до лікаря, тим більше шансів
подолати захворювання. Відмовтеся від
своїх шкідливих звичок і будьте здоровими!
Розмову вів Олександр МЕДВЕДЄВ

ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ОНКОЛОГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
Що таке рак

Злоякісні новоутворення-це група захворювань,
яких налічується понад
1000. Хвороба розпочинається на клітинному рівні:
щодня в організмі під впливом чинників навколишнього середовища, або внаслідок порушення обміну
речовин виникає близько 10
млн. ракових клітин, які знищує імунна система. Але
інколи вона не розпізнає
аномальні клітини, які розмножуються, формуючи пухлину, що згодом проростає у
навколишні органи, тканини та судини. З током крові
або лімфи клітини пухлини
розносяться по організму,
формуючи метастази в
інших органах.
Встановити діагноз онкологічного захворювання на
ранній стадії можна за

умови проведення профілактичних оглядів та своєчасного звернення до лікаря у разі появи клінічних симптомів. Дуже важливо бути
уважним до себе. Так злоякісні пухлини, як рак шкіри,
молочної залози, ротової
порожнини, яєчка, передміхурової залози, прямої
кишки, можна виявити
завдяки самоконтролю до
того, як захворювання
перейде у запущену стадію.
Необхідно звернутись
до лікаря у випадку: тривалого кашлю, осиплості голосу, появи крові у випорожненнях, тривалих закрепів,
безпричинного зменшення
маси тіла, зміни форми,
розмірів або кольору родимок або інших утворень на
шкірі, безпричинного збільшення лімфатичних вузлів
тощо.

Що призводить
до розвитку
онкологічної
патології.

Основним чинником, що
зумовлює розвиток онкологічної патології, є старіння.
Воно призводить до
збільшення імовірності
виникнення ракових клітин
та послаблення функції імунної системи. Більшість онкозахворювань розвивається
в осіб старших 50 років, тому
для цієї вікової категорії
особливо важливо звернути
увагу на появу незвичних
симптомів.
Значну роль відіграє
спадковість – за наявності
онкологічної патології у
батьків, братів та сестер. Але
більшу роль відіграє вплив
чинників довкілля, паління і
зловживання алкоголем, а
також контакт з такими речо-

винами, як азбест. Бензол,
анілінові барвники, гербіциди та пестициди, дія сонячного або іонізуючого
опромінення. Має значення
харчування, що містить велику кількість тваринних
жирів, натрію хлориду, консервантів або хімічних барвників, вживання технологічно обробленої, копченої,
консервованої, смаженої
їжі. Деякі пухлини спричинені хронічними вірусами,
бактеріальними або паразитарними захворюваннями.
Основні положення
європейських рекомендації щодо боротьби із злоякісними захворюваннями:
якщо Ви палите, намагайтесь позбавитись цієї звички, а також уникати пасивного паління. Вживайте
більше фруктів та овочів,

намагайтесь включати їх у
свій раціон. Обмежте вживання продуктів, які містять
жири тваринного походження. Регулярно виконуйте фізичні вправи, це допоможе Вам підтримувати
оптимальну масу тіла та уникати ожиріння. Намагайтесь
уникати надмірного сонячного впливу, особливо з
11.00 до 16.00, коли сонячні
промені найсильніші. Не
зловживайте спиртними
напоями. У разі виникнення
незрозумілих змін у стані
вашого здоров'я зверніться
до лікаря. Регулярно проходьте планові обстеження:
жінки з 21 року – щорічний
огляд гінеколога, старше 50
років – щорічна мамографія, чоловіки старше 40
років – щорічний огляд уролога. Чітко дотримуйтесь
правил щодо охорони здо-

ров'я та безпеки життєдіяльності як вдома, так і на
роботі, при використанні,
зберіганні та утилізації небезпечних матеріалів.
За виникнення онкологічного захворювання лікування потрібно проводити
лише в спеціалізованій
медичній установі, у лікаряонколога, хірурга, хіміотерапевта. Лікування поза
медичними установами з
використанням неперевірених методів і засобів призводить до прогресування
хвороби та робить неможливим подальше радикальне лікування.
Лікар загальної
практики
Майя КОРЖ
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До дня визволення Городищини
Звільнення Городища

У ході війни відбувся перелом. Під натиском Червоної Армії гітлерівські війська відступали. Закриваючи їм шлях на південь, кіннотники 5-го гвардійського Донського козачого
кавалерійського корпусу генерала Олексія Селіванова 30 січня 1944 р. першими ступили на
землю Городищини, визволили Товсту. Надвечір розпочалися бої за Вільшану, Вербівку,
Воронівку. Одночасно з заходу наступали
воїни 27-ї армії під командуванням генералполковника Сергія Трофименка.
6 лютого Червона Армія розгорнула наступальні бої на підступах до Городища, містечко
з трьох боків прострілювалося артилерією. 9
лютого від Хлистунівки на Городище наступали воїни 254-ї стрілецької дивізії полковника
Михайла Путейка і 80-та танкова бригада за
підтримки 791-го артилерійського та 212-го
мінометного полків. Зі сходу на північну околицю наступали війська 373-ої стрілецької
дивізії полковника Кузьми Сазонова. її підтримували 931-й артилерійський полк, 243-й
окремий протитанковий артилерійський
дивізіон, два дивізіони 220-го мінометного
полку. З повітря війська прикривали штурмовики 5-ої повітряної армії генерал-полковника
Сергія Горюнова. У книзі С.М.Давтяна "П'ята
повітряна" читаємо: "Командир ескадрильї
80-го гвардійського авіаполку бомбардувальників гвардії майор І.К.Семенов на чолі вісімки
знищив скупчення військ і техніки ворога в
районі Городища. Група без прикриття у
несприятливих метеоумовах обстріляла кулеметним вогнем задану ціль. Несподіваний
удар дозволив знищити 15 автомашин із
військом і вантажем".
Ранком 9 лютого 1944 року частини Червоної Армії почали визволяти Городище. Фашисти укріпилися на цукровому і цегельному заводах. 933-й стрілецький полк підполковника
Коротких та 212-й мінометний полк майора
К.І.Тимошенка вели бій з фашистами на
підступах до заводів. У ніч на 10 лютого командир взводу.управління мінометників лейтенант В.Ф.Дядя з двома розвідниками і двома
радистами понад залізницею пробралися до
оборони німців. Ранком, коли розвідали стан
ворога, викликали вогонь на себе. Так війська
прорвали оборону, а увечері полки з боями
вийшли на західну околицю Городища (переїзд через залізницю у напрямку Валяви). У
цьому бою загинули 74 воїни (з них 2 офіцери).
Вони поховані у братській могилі в парку цукрозаводу. Встановлено лише 12 їхніх прізвищ,
а більшість досі залишаються безіменними
героями.
Про ті події читаємо у книзі Сергія Смірнова "Сталінград на Дніпрі": "Найбільш уперті
бої у перших числах лютого йшли на південній
ділянці кільця в районі Вільшани і Городища.
Тут билася гвардійська піхота генерала
Смірнова, частини правого крила військ Трофименка і козаки Селіванова... Взяття Вільшани поставило під концентричний удар весь
Городищенський вузол противника. До того

часу наша піхота далеко просунулася як на
заході, так і на сході, й обриси кільця оточення
набрали форму вісімки. Південну її петлю складало Городище, із усіма прилеглими до нього
укріпленими селами.
Петля довкола Городища поступово стягувалася. На півдні гвардійці Смірнова взяли Бурти, В'язівок, Хлистунівку, на сході піхотинці
Коротеєва розгромили гарнізон противника у
великому селі Орловець, на заході козаки Селіванова і піхота Трофименка заволоділи Валявою. А потім наші війська з різних сторін
увірвалися у Городище.
Проливні дощі останніх днів остаточно розмили дороги. Уся техніка, котру німці стягнули
в район Городища, виявилася паралізованою.
Коли бої закінчилися, по вулицях містечка
неможливо було ні пройти, ні проїхати. Щоб
пропустити наші кінні обози, довелося розтягувати і скидати з дороги машини, і війська
йшли по вузькому проходу, прокладеному
серед скупчення німецької техніки. Тут, міцно
засівши в грязюці, стояли і важкі вантажівки, і
штабні "опелі", і гусеничні тягачі, і навіть танки. Одні з цих машин противник устиг підірвати або підпалити, інші водії покинули непошкодженими, рятуючи своє життя. На танках,
захоплених у Городищі, залишилися незнятими навіть акумулятори. І на усіх вулицях і дорогах валялися трупи у зелених шинелях; убитих
було близько тисячі.
– Пам'ятаю, як над містом почали з'являтися радянські літаки та велися обстріли
залізниці, – розповідає Юрій Федосійович Сук,
1926 р.н. – Осколки долітали і до нашої хати.
Коли наступали наші, то на околицях були
незначні бої, а в місті все спокійно. Увечері я
заснув то були німці, а вранці прокинувся їх у
хаті немає. О дев'ятій ранку повз двір вже
йшли червоноармійці... Коли німці тікали, то
на перехресті, яке ми тепер називаємо "біля
світлофора", утворилася пробка з техніки.
Були там машини, танки, танкетки. Не проїхати і не пройти. То німці кинули усе і по
залізничній колії тікали на Корсунь. Одна
машина навіть пробувала їхати по шпалах. А
наші солдати почали розбирати "пробку",
заводили справні машини і далі їхали ними...
Коли німці відступали, то спалили дерев'яний
залізничний вокзал. Направленим вибухом
так підірвали водонапірну башту, що вона
упала на рейки. Шашками підірвали колію. То
наші зібрали людей щоб відновити залізницю.
Я з другом теж там працював. Ми розбирали
завали, зубилами і молотами вирівнювали
рейки. Через 4 дні прибули військові залізничники зі спеціальними інструментами. Свердлили в металі отвори, з'єднували рейки. За
тиждень ми відновили одну гілку від переїзду
до Дирдинського мосту.
– Перед відступом фашисти лютували,
наставляли на мене автомат, щось джеркотіли
по-своєму, можливо шукали партизанів, –
часто згадувала жителька Чуїхи Параска Данилівна Погрібна, 1896 р.н. – А потім настало
затишшя. Вранці я вийшла надвір і побачила,
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як з пагорба спускаються наші. Вони були у
битих валянках, полушубках, шапках із зірками. Усі страшенно стомлені, мокрі, брудні.
Адже раніше були морози, а потім дороги розтали, почалися дощі. Бійці змерзли, були
голодні, обози із польовими кухнями десь
відстали. Запросила солдат до хати, щоб вони
хоч трохи відпочили, погрілися біля грубки.
Поставила варитися картоплю в мундирах. У
мене саме крапала самогонка, бійці почали
підставляти свої кухлі. Я була щаслива, що
дочекалася визволителів, не могла стримати
сліз радості. Солдати говорили: "Мамаша, що
ж ви плачете, ми ж уже прийшли". Бійці ішли
далі на Смілу. Отут де тепер заправка, у багнюці застряли гармати. Коні не могли подужати, то люди впрягалися у лямки і витягували.
10 лютого у зведенні Радінформбюро
повідомлялося, що на підступах і вулицях
звільненого радянськими військами районного центру Городище нараховано понад тисячу
трупів гітлерівців, 24 гармати, 65 кулеметів і
понад тисячу автомашин.
У Городищенське оточення потрапили частини дивізій "Валонія" і "Мертва голова". Тому
й зараз під час розкопок знаходять чимало
їхньої символіки та залишків амуніції.
– Коли фашисти відступали, то бомбили
залізничний вокзал,– розповідає Володимир
Федосійович Лелеко, 1938 р.н. – Я бачив, як
летіли три літаки й скидали бомби. Три бомби
упали на березі ставка, десь за 800 метрів від
заводу. Але в завод не влучили.
– Як тут стояли гітлерівці, то наЧуїху прибився косий німець, який не хотів воювати,–
розповідала Галина Пилипівна Жаркова, 1928
р.н. – Він ходив по людях, просив яйця та іншу
їжу. Коли прийшли наші, то його забрали. Ще
один німець-дезертир переховувався там, де
був вітряк.
– Коли прогнали німців, я прочитав оголошення у місцевій газеті про набір у "ястребки",– пригадує Петро Якович Покась, 1928 р.н.
– Спочатку думав, що це стосується авіації, бо
мріяв стати льотчиком. А з'ясувалося, що то
загін по розшуку і знищенню бойової техніки і
зброї. Разом із своїми однокласниками Іваном Ковтунцем та Григорієм Яременком я
щодня збирав зброю на Чубівці. Це були
німецькі карабіни, патрони, гільзи... Зносили
це все до двору, а потім вивозили підводою.
Але хлопці є хлопці! Бувало, витягували порох
із гільз і підпалювали увечері на вулиці. А коли
знаходили ракету, то дивилися на відстані, як
вона вибухає і летить вгору, освітлюючи
місцевість. Особливий інтерес викликали запалювальні кулі з фосфорним зарядом. Фосфор
розливався по землі і світився. Одного разу
крапля фосфору потрапила мені на піджак (а
це був трофейний німецький френч), зробила
дірку і продовжувала горіти. Швидко його
зняв і занурив у діжку з водою. Але не допомогло – дірка і далі світилася. Довелося кинути
піджак на землю і затоптати той вогонь ногами.
Володимир ЧОС

СТОГАРМАТНИЙ КОРАБЕЛЬ СЕРЕД РИБАЦЬКИХ ЧОВНІВ

Історія твориться людьми. За весь час існування людського суспільства, на планеті проживало кілька десятків мільярдів осіб. Їхнє
життя нічим особливим не вирізнялося,
помітний слід в історії залишили не більше
кількох сотень. Чому так відбувається? Всі діти
народжуються однаковими, проте хтось стає
правителем, хтось героєм, а хтось – жебраком,
або зрадником. Важливе значення має випадок, який дозволяє проявити, показати ті
якості, про які, навіть, не здогадуєшся. Саме
такою сумною нагодою була Велика Вітчизняна війна, яка чітко показала, хто геройської
закалки, а хто замаскований зрадник, який
уміло приховуав свою нікчемну суть.

Саме з геройського боку проявив себе
Павло Труш. Він народився в 1920 р. в родині
багатодітного селянина на Лисянщині. В
дитинстві доводилося тяжко, родина жила
небагато, працювали від зорі до зорі.
– Особливо тяжкими виявилися голодні
1932 – 1933 рр. Ми навіть пухли від голоду. Їжі
було обмаль, часто доводилося обходитися
лише шматочком квашеного буряка, – згадує
зі сльозами на очах Павло Григорович. Ще
однією подією, яка вплинула на всю подальшу
долю Павла став арешт і ув'язнення на 10 років
таборів батька, як «ворога народу». Його звинуватили у куркульстві, а із всього багатства
родина мала лише одного коня. Згодом
термін ув'язнення зменшено до 7 років. З
ув'язнення батько повернувся в 1939 р.
Клеймо «син ворога народу» дуже заважало при подальшому навчанні й кар'єрі. Пригадує, як ходив до школи серед зими босоніж,
адже потяг до знань змушував пересилювати
всі труднощі, намагаючись наситити спраглу
до знань хлопчачу душу.
Після віроломного нападу нацистської
Німеччини на Радянський Союз, Павло Труш
попросився добровольцем на фронт. Згідно
висновків медичної комісії, був визнаний придатним для служби в армії, проте, до війська
не взяли через нерозбириху і хаос, які тоді
панували. А потім були жахливі роки окупації.
Кожної хвилини чатувала небезпека бути
забраним для примусових робіт до Німеччини.
Після звільнення Лисянщини, знову попросився на фронт. Цього разу вже потрапив до
війська, сталося це 1944 р. Брав участь у ЯсоКишинівській операції, визволяв Румунію,
Угорщину, Чехословаччину. Одного разу,
Павло Григорович узяв у полон відразу двох
німецьких кулеметників, які сиділи в засідці.
Вони мали значну кількість боєприпасів та
завдання знищувати частини радянських
військ. Якби не він, старший розвідник, хтоз-

на, які б втрати понесла Червона Армія. Інший
випадок, який говорить про неабиякий фарт
Павла, а як відомо, щастить сильним, після виснажливого маршу частини, в якій служив Пало
Труш, командування дало можливість відпочити. Підходящим місцем став сарай із сіном.
Як зізнається Павло Григорович, щось невідоме, можливо інтуїція, підказало лягти окремо
від решти солдат. Він так і зробив, а щоб зручніше – підмостив під голову жмут сіна. Проте
жмут виявився замалим, голова провалювалася, було незручно, він, взявши повний оберемок, витіг із сіна за чуба німця, який був у
повному озброєнні.
Проте, за всі ці подвиги, він не був нагороджений, навіть, подякою, а все через те злощасне «син ворога народу». Лише після війни
його внесок у перемогу був гідно оцінений,
ветерана нагороджено орденом «Червоної
Зірки», медалями, він став Почесним жителем
села Рубаний міст, що на Лисянщині, яке йому
довелося визволяти від загарбників. Про своє
фронтове життя Павло Григорович каже, що
пройшов його, як стогарматний корабель
серед рибацьких човнів.
Після війни 10 років прожив на Камчатці,
де працював головним бухгалтером на риболовецьких підприємтвах. Камчатка і зараз займає частинку його серця. А про його відношення до алкоголю ходили, навіть, легенди, казали, що на Камчатці не п'ють лише телеграфні
стовпи і Павло Труш. Можливо, саме тому, що
все життя не вживав алкоголю і не палив,
дожив до такого поважного віку. Згодом переїхав до Городища, де проживає вже близько
півстоліття.
Особливе місце в житті Павла Григоровича
займає поезія, він видав збірку власних віршів
«Вербова колиска пам'яті», готує до друку ще
одну збірку. Має ще одне захоплення –
бджільництво, його пасіка одна з найбільших
у районі.
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.

