ВЛАДУ - РАДАМ!

ГОРОДИЩЕ
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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ШАНОВНІ ЛІКАРІ, ПРОВІЗОРИ, ФЕЛЬДШЕРИ,
МЕДИЧНІ СЕСТРИ, ФАРМАЦЕВТИ, АКУШЕРИ,
ВСІ ПРАЦІВНИКИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я!
Прийміть сердечні вітання з нагоди
професійного свята – Дня медичного працівника!
Важка місія медиків була і залишається однією з наймилосердніших. Своєю
невтомною працею ви повсякчас демонструєте нам приклади професіоналізму, витримки, самовідданості. Власною добротою, знаннями та досвідом ви повертаєте
людей до повноцінного життя. Тисячі жителів нашого міста з глибокою вдячністю згадують ваші корисні поради та лагідні слова, які здатні воскресити віру і надію в
людських душах.
Здоров'я – це не лише благо та щастя кожного, а й безцінне суспільне надбання. Тому від працівників галузі охорони здоров'я, окрім зцілення, очікують
уваги, тепла і терпіння.
Від депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради прийміть сердечну подяку за вашу самовіддану працю, врятовані життя та здоров'я тисяч жителів Городища, віру і надію, яку ви даруєте людям. Ваші
відповідальність, мужність та самопожертва гідні глибокого визнання з боку держави та суспільства.
Зі святом вас! Нехай праця на благо українського народу приносить тільки задоволення, а кожен день життя наповнюється
людськими радощами, щастям і любов'ю.
З глибокою повагою, міський голова
Володимир МИРОШНИК

ДО ВІДОМА ДЕПУТАТІВ
МІСЬКОЇ РАДИ!
5 липня 2012 року, о 10.00, у приміщенні міської ради відбудеться
вісімнадцята сесія Городищенської
міської ради шостого скликання. Основні
питання порядку денного:
1. Звіт про виконання міського бюджету за 1 квартал 2012 року.
2. Про внесення змін до рішення
сесії міської ради від 05.01.2012 року
№15-1/VІ «Про міський бюджет на 2012
рік».
3. Про затвердження заходів з виконання районної програми «Відродження
Городищини» на 2012-2014 роки.
4. Про затвердження міської Програми “Обдаровані діти» на 2012-2015
роки.
5. Про внесення доповнень до
міської Програми “Турбота”.
6. Розгляд земельних питань.

ЦЬОГОРІЧНИЙ «САДОК»
РЯСНО ЗАЦВІВ
ТАЛАНТАМИ

Проведення мистецького
фестивалю «Садок вишневий
коло хати» було запроваджено
у 1989 році.
Вшановуючи в ці травневі
дні пам'ять Великого Кобзаря
України Тараса Шевченка, городищани віддають належну
шану й іншим своїм знаменитим землякам, зокрема, композ и т о р у С е м е н у Гу л а к у Артемовському, байкареві
Петру Гулаку-Артемовському,
меценату Платону Симиренку. Проте вони
не єдині, кого тут шанують, адже Городищина багата видатними особистостями. До
речі, наступного року українська спільнота
відзначатиме 200-річчя з дня народження
композитора.
26 травня у Городищі відбувся Міжнародний мистецький фестиваль «Садок вишневий коло хати». Привітали городищан із
цьогорічним стартом Фестивалю та взяли
участь у святковому дійстві також і високі
гості з обласного центру, зокрема, заступник голови облдержадміністрації Олексій

Головко, заступник Мирошник.
голови обласної
Як відомо, доля Тараса Шевченка тісно
ради Василь Касян та пов'язана з Городищенською землею. На
Герой України, депу- Городищині, народилися, жили зі своїми
славетними родинами його вірні
друзі, велети української нації –
Семен Гулак-Артемовський та Платон Симиренко.
«Садок вишневий коло хати»
за роки проведення не лише отримав, так би мовити, постійну прописку в Городищі, а й став одним із
наймасовіших заходів у районі.
Постійну участь в цьому дійстві
беруть усі його територіальні громади Городищини, які демонструють культуру і мистецтво своїх насе-

тат обласної ради
Геннадій Бобов.
Приймали ж гостей із різних
куточків Черкащини та з-за її меж
голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, голова районної ради
Олександр Біба та
міський голова
Володимир

лених пунктів, пропагують продукцію
місцевих підприємств, вироби народних
умільців, змагаються між собою у виконанні українських пісень, танців тощо. Не
став винятком і нинішній рік .
Цьогорічне свято стартувало на площі
Семена Гулака-Артемовського із виконання реквієму «Реве та стогне Дніпр широкий» народною аматорською капелою бандуристів Городищенської дитячої школи
мистецтв (директор Валентина Голосій).
Жителів та гостей міста привітав
міський голова Володимир Мирошник. Він
наголосив, що вже стала доброю традицією зустріч в Городищі на міжнародному
мистецькому святі «Садок вишневий коло
хати», яке майже 20 років поспіль розпочинається на цьому святому для кожного городищанина місці.
Згадка про наш край, завжди в першу
чергу викликає асоціації з прізвищем
Гулаків-Артемовських.
Гулаки сприяли творчості і становленню громадської позиції Тараса Григоровича
Шевченка. Ми пишаємося тим, що вони
обоє народилися в нашому місті.
Наступний, 2013 рік буде роком
відзначення 200-річчя від дня народження
С е м е н а С т е п а н о в и ч а Гул а к а Артемовського. Це видатна дата для кожного свідомого жителя міста та району.
(Продовження на 2-й стор.)

ДЕНЬ СКОРБОТИ І ЖАЛЮ
Недільний ранок 22 червня 1941 року
трагічною сторінкою увійшов у життя
мільйонів українців. У цей день розпочалася найжахливіша війна в історії нашого
народу – Велика Вітчизняна, яка забрала
життя кожного п'ятого співвітчизника.
День початку війни став в Україні історичним днем глибокої скорботи. Сьогодні навіть важко уявити масштаб випробувань, болю і горя, що випали на
долю минулих поколінь.
Ось чому в День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні ми зга-

дуємо усіх тих, хто впав на полі бою, кого
замучили у концтаборах, розстріляли у
в'язницях НКВС, хто жертвував найдорожчим задля того, аби наша Вітчизна
була вільною від будь-якого завойовника.
Виявивши нечуваний героїзм та
єднання у жорстоких боях, у гіркоті
нищівних поразок і славі звитяг, українці
здобули мир та омріяну єдність у межах
однієї держави, яка ще мала пройти свій
тернистий шлях до незалежності. Наш святий обов'язок – оберігати спокій і злагоду

у суспільстві задля майбутнього українського народу, задля світлої пам'яті
тих, хто ціною свого життя йшов до Великої перемоги.
Віддаймо шану всім українським борцям, які в час воєнного лихоліття визволяли рідну землю від нацистських загарбників. Схилімо голову перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна.
Слава їм, вічна і світла па-м'ять!
Власна інф.
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ЦЬОГОРІЧНИЙ «САДОК»
РЯСНО ЗАЦВІВ ТАЛАНТАМИ
Звичайно ж, велику подію важливо організувати спільно
з однодумцями. Допомогу надали підприємці міста Валентин і Людмила Гейко, Борис Онопрієнко, Лариса Градоблянська, Валентина Ляшко, Юрій Матросов, Микола Гандзій,
В'ячеслав Оверченко, Олександр Добровольський, Олександр Мусієнко.
Свої чудові вироби представили глядачам Надія Панасенко, Володимир Стадник, Юрій Сук, Алла Сухорученко,
творча група «Лабораторія «ДМ».
Учасниками експозиції були відділ освіти РДА (заступник
начальника Наталія Жовталюк), управління праці та соціального захисту населення РДА (начальник Оксана Синецька),
районний центр зайнятості населення (директор Олександр
Краснюк), РЦСССДМ (директор Людмила Буджерак), управління пенсійного фонду в Городищенському районі (начальник Оксана Чуй), Городищенський аграрний коледж (директор Іван Хоменко).
Виконавчий комітет міської ради щиро дякує всім небайдужим, хто прийняв участь у проведенні та організації свята,
надав допомогу.

(Продовження.
Початок на 1-й стор.)З
року в рік наше мистецьке
свято набуває все більшого розмаху, збільшується кількість
учасників, відвідувачів, гостей.
Дівчата в українських костюмах вручили хліб-сіль Олексію Головку, Василю Касяну, Геннадію Бобову, іншим гостям і
представникам мистецьких
колективів.
Під супровід пісні на музику відомого землякакомпозитора «Стоїть явір над
водою» у виконанні капели бандуристів, в знак глибокої шани і
любові, учасники заходу поклали квіти до підніжжя його пам'ятника.
Під звуки козацького
маршу учасники пройшли святковою ходою від площі С.С.Гулака-Артемовського через пл.
Миру до літньої естради у
міський сад. Чудові музичні
твори виконував духовий
оркестр Канівського училища
культури і мистецтв.
Учасники ходи на чолі з
представниками обласної та
місцевої влади оглянули виставку, представлену населеними пунктами Городищини «Чарівний світ достатку і краси»,
розташовану у міському саду.
Капела бандуристів виконала твір на сл. Т.Г.Шевченка,
муз. Г. Хоткевича «Садок вишневий коло хати». І в цій урочистій і водночас хвилюючій
обстановці відбулося відкриття

фестивалю-конкурсу.
Голова Городищенської
РДА Олександр Ганжа у своєму
вітальному слові до земляків
щиро привітав зі святом «Садок
вишневий коло хати…» та зробив короткий екскурс в історію
краю. Олександр Миколайович
зазначив, що для Городищини
велика честь проводити подібний захід, вітати на
б а т ь к і в щ и н і Гул а к і в Артемовських та Симиренків
високоповажних гостей.
До всіх присутніх звернувся заступник голови облдержадміністрації Олексій Головко.
Звертаючись до жителів Городищенського району та його
гостей, Олексій Іванович,
насамперед, передав їм вітання та побажання успішного сьогодення і майбутнього від голови облдержадмінстрації, Героя
України Сергія Тулуба.
Зі словами вітань звернулися заступник голови обласної
ради Василь Касян та Герой
України, депутат обласної ради
Геннадій Бобов.
Нагородження кращих
митців Городищенського району розпочалося з вручення
щорічної премії ім. С.С. ГулакаАртемовського та родини Симиренків. Цьогорічним лауреатом
стала – народна аматорська
хор-ланка Старосільського Центру культури і дозвілля. Нагороду вручено керівнику колективу Любові Гордієнко. Від імені
Оргкомітету свята вручив пре-

мію Олексій Головко.
Мистецький фестиваль
п р од о в ж и в с я в и с т у п а м и
художніх колективів району. В
їх виконанні присутні мали
змогу послухати українських
пісень. А гості фестивалю з
міста Львів, лауреати міжнародних конкурсів вокалістів
Анастасія та Микола Корнутяки, студенти Національної
Львівської академії ім. Миколи
Лисенка (концертмейстер

Микола Габрок) виконали дует
Карася і Одарки з опери «Запорожець за Дунаєм» С.С.ГулакаАртемовського.
Свято жило, вирувало,
співало і частувало, творило
дива, вигравало на гармошці і
бубні, заспівувало приспівок,
сміялося і журилося, грало барвами вишивок і полонило ароматами страв.
Уміють на Городищині працювати, не покладаючи рук,
уміють і відпочивати. Всьому
свій час.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Зі святом, люди в білих халатах і щирими серцями
День медичного працівника – професійне свято працівників галузі охорони здоров'я України.
Відзначається щорічно у третю неділю червня. Цьогоріч урочистості з нагоди Дня медичного працівника в Городиші відбулися 13 червня у приміщенні.
Сьогодні медицина Городищини – це лікувально-профілактичні заклади, фельдшерсько-акушерські
пункти, амбулаторії. Проте всі ці заклади не варті нічого без працівників галузі, людей щиро відданих
своїй справі, небайдужих до чужого болю. Дуже часто людина потребує зцілення не лише тілесних, а й
душевних ран. Кому ж як не медичним працівникам доводиться вислухати стареньку бабусю, яка скаржиться на тяжке життя… Хто як не медпрацівник вислухає, підкаже, допоможе. Ці та багато інших теплих
слів лунали на адресу медичних працівників та ветеранів галузі Городищини від голови райдержадміністрації Олександра Ганжі, голови районної ради Олександра Біби та першого заступника міського
голови Анатолія Вибрика. Керівники району та міста щиро привітали присутніх у залі районного Палацу
культури та вручили Почесні грамоти, грамоти та подяки райдержадміністрації – районної ради та
міської ради.
Важко працювати сьогодні в медичній галузі. Часом бракує достатнього забезпечення медзакладів,
сучасного обладнання, медикаментів. Проте, медики рятують людські життя, лікують, проводять профілактичну роботу, залишаються вірними своєму професійному обов'язку. Ці люди гідні нашої вдячності
за самовіддану працю та врятовані життя.
Справжнім подарунком для людей із великим серцем стали виступи артистів районного Палацу культури, маленьких вихованців дошкільніх навчальних закладів та Городищенської дитячої школи мистецтв
і людей, які вирішили привітати і подякувати медикам району за їхню турботу.
Саме в такій теплій і водночас святковій атмосфері відбулося святкування цього важливого свята.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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Проблема смітників турбує людством, мабуть, з того самого часу, як з'явилася
перша людина, і чимдалі, тим вона стає серйознішою.
На сьгодні в Україні і Городищі, зокрема, проблема смітників – одна з найважливіших і найактуальніших серед проблем забруднення навколишнього середовища.
Вона настільки нагальна, що, навіть, з'явився такий вислів «відходи беруть нас за
горло».

ЧИСТОТА І ПОРЯДОК
ПОЧИНАЮТЬСЯ З СЕБЕ
У кожному людському помешканні міста утворюється величезна кількість непотрібних матеріалів та виробів, починаючи від
старих газет та журналів,
порожніх консервних банок, пляшок, харчових відходів, обгорток
та упаковок, закінчуючи битим
посудом, зношеним одягом та
поламаною побутовою чи оргтехнікою. Проте, далеко не кожен
вивозить тверді побутові відходи
на сміттєзвалище. Транспорт з
вивезення твердих побутових
відходів КП «Комунальник» регулярно курсує вулицями міста.
Велика кількість жителів приватного сектору взагалі ніколи не
виносить своє сміття, щоб вивезти
його транспортом «Комунальника», при тому, що в користуванні
власного автомобіля немає. Тому,
куди вони дівають сміття, не
важко здогадатися – відносять до
найближчого лісу, або й просто
викидають серед вулиці, проте,
звичайно ж, не біля свого двору.
Кожного дня ми змушені стикатися з відходами: вдома, на вулиці,
біля торгових точок. Всюди нас
оточують папірці, обгортки з пластику, скло, целофан та ін. Проте, є
інший варіант вирішення проблеми зі сміттям, в Городищі приватному підприємцю надано приміщення в оренду, де здійснюється прийом макулатури, поліетиленові пляшки, пакувальної
плівки (поліетилену) та пластмасових ящиків. Пункт працює на
подвір'ї побут комбінату «Волошка». В місті діє безліч точок по прийому металобрухту кольорових та
чорного металів.

Ось таке "Диводерево"
знаходиться в Городищі
біля одного з магазинів

Промислові і побутові відходи
створюють безліч проблем, таких
як транспортування, зберігання,
утилізація та ліквідація. Зрештою,
невже наше місто настільки багате, щоб відходи зі стихійних
сміттєзвалищ вивозити за рахунок бюджетних коштів, якщо ці
гроші можна використати на інші
потреби. Бригадою благоустрою
міської ради проводяться роботи
по наведенню порядку в Городищі. Працівники бригади працюють за невелику платню, роботи
багато, а тут ще й деякі «свідомі»
мешканці міста додають роботи.
Чомусь дехто ставить себе вищим
за інших, вважаючи, що пляшки,
папірці, пакети після нього хтось
повинен прибирати.
Коли більшість із нас виходить
із під'їздів багатоповерхових
будинків, перше, що помічаємо –
це смітники. Таке значне зростання кількості відходів – результат,
передусім, зміни способу життя
людей та надзвичайного поширення предметів одноразового
використання. Накопичення їх в
міських кварталах викликає
неприємний запах та сприяє розмноженню мух – перенощиків
різних інфекційних захворювань.
Алюмiнiй, скляний посуд і
метал можуть бути виористані
знову практично безмежно. За
iснуючими оцiнками, близько 90
відсотків скляних відходів придатнi для вiдновлення.
Реутилізація макулатури сприяє збереженню лісів, економії
енергії і води, зниженню забруднення атмосфери і гідросфери.
На зміну скляній тарі, в яку розливалися різноманітні напої прийшли стаканчики одноразового
використання. Отож, не дивно,
що нинішня ситуація така – тара
одноразового використання складає значну частину усіх твердих
побутових відходів і сміття на
узбіччях наших доріг, (яке не розкладається природнім шляхом).
На сьогодні в Україні поводження з відходами визначається
Законами «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991 р.), «Про відходи»
(1998 р.), «Про забезпечення сані-

тарного та епідемічного благополуччя населення», «Про поводження з радіоактивними відходами», «Про металобрухт», Кодексом України про надра, а також
«Програмою поводження з твердими побутовими відходами”,
затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 265 від
4 березня 2004 р. (розділи 2,3),
іншими нормативними документами. Зокрема, згідно статті 5 Закону України «Про відходи», основними принципами державної
політики у сфері поводження з
відходами є «пріоритетний захист
навколишнього природного середовища та здоров'я людини від
негативного впливу відходів,

забезпечення ощадливого використання матеріально сировинних та енергетичних ресурсів,
науково обґрунтоване узгодження екологічних, економічних та
соціальних інтересів суспільства...» Стаття 15 Закону «Про
відходи» зобов'язує громадян
України, іноземців та осіб без громадянства дотримуватись законодавчих вимог, оплачувати
діяльність підприємств, що займаються ліквідацією відходів,
виконувати інші обов'язки щодо
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища відходами. Українське законодавство стосовно поводження з
відходами постійно вдосконалюється. У цьому процесі беруть

участь не лише державні установи, а й громадські організації.
Для всіх нас дуже важливо
усвідомити, як це усвідомили
мешканці розвинених країн,
наскільки «сміттєвий вал» небезпечний для міста, довкілля. Не
менш важливо й те, що й цю проблему можна легко подолати, зробивши невелике зусилля над
собою. Виконавчий комітет дякує
за розуміння та активне облаштування власної території райСЕС (головний лікар Олександр Дорошенко), районному центру зайнятості (директор Олександр Краснюк), Городищенській дитячій
школі мистецтв (директор Валентина Голосій), Городищенській
ЗОШ №2 (директор Яна Діброва),

ПП Лариса Гаврик та ін. Звичайно, це далеко не всі небайдужі до
порядку, в місті.
На жаль, знайдуться лише
поодинокі громадяни, котрі
нестимуть обгортки від морозива чи бляшанку від пива бодай
100 метрів, розшукуючи смітник.
Але й навіть коли цей смітник
поруч, наприклад, на зупинці
транспорту, все одно, купи сміття
знаходяться де завгодно поруч із
ним. Чимало осіб та керівників
установ і організацій, розташованих в адмінмежах міської ради,
не приділяють уваги облаштуванню власних та прилеглих територій, навіть, після отримання
письмового попередження. Тому
для таких осіб, як кажуть,
«останнє китайське попередження». Надалі, проти порушників
Правил благоустрою міста Городища будуть складатися протоколи, що тягне за собою накладення
штрафів. Тому, дорогі жителі
міста, коли на вас буде складено
протокол, не потрібно дивуватися
і скаржитись, що вас не попереджали. А про відпочивальників на
природі й говорити немає про що.
То, можливо, європейський вибір
починається з банально знайомого з дитинства, але такого складного для багатьох принципу –
чисто не там, де прибирають, а
там де не смітять.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ПАМ'ЯТЬ, ОБЛАШТОВАНО МІСЦЯ ВІДПОЧИНКУ БІЛЯ ВОДИ
ПОРОСЛА
БУР'ЯНАМИ

Могили родичів є священним місцем для багатьох, але не для всіх. Так вже сталося, що місця поховання батьків і дідів дехто забуває… І стоять вони в зарослях бур'янів нікому не потрібні. Певною мірою можна
виправдати тих, хто проживає за сотні і тисячі кілометрів. Проте як можна пояснити байдужість людей,
які проживають там, де народилися, прожили дитинство, де «закопаний пуп»?
Силами комунального підприємства та бригади
благоустрою міської ради навести порядок на всіх кладовищах Городища практично неможливо. А сама по
собі проблема вирішитись не може. Бур'яни розростаються дуже швидко, «освоюючи» все нові території.
Невже так складно приділити годину часу раз на
місяць, щоб прибрати могили своїх рідних та близьких, яким ми завдячуємо своїм життям? Від такої бездіяльності «вдячних» синів і дочок страждають інші,
тому що зарослі мають здатність швидко освоювати
інші земельні ділянки.
Олександр МЕДВЕДЄВ

В Городищі заходилися відновлювати місця
відпочинку біля водоймищ. Вже кілька років місто,
в якому проживає близько 15 тис. жителів, не має
пристосованих місць відпочинку біля води.
Члени ТОВ «Плотіна» на громадських засадах,
за підтримки першого заступника міського голови
Анатолія Вибрика та депутата міської ради Валерія
Тесленка, розпочали цю благородну справу на
водоймищі, яке в народі називається Плотіна.
Відновні роботи почалися з прибережної смуги, там
де колись був дитячий пляж.
Анатолій Борисович зазначив, що вперше за
багато років має вирішитись питання підсипки
піску, де зможуть відпочивати жителі міста. Вже проведено попередню розчистку території від зарослів
очерету, прибрано від сміття та очищено від водорослів воду, висаджено лілії, відремонтовано
заставки, встановлено «грибки». Ці роботи проведені членами ТОВ «Плотіна», а саме: Валерієм Тесленком, Аркадієм Тесленком, Миколою Тесленком, Сергієм Лузаном, Михайлом Онопрієнком,
Проте робота з відновлення
Олександром Зубком, Василем Коваленком, місця відпочинку не єдина добра
Віталієм Багацьким, Миколою Гавою, Володимиром Назаровим, Юрієм Ямковим, Віктором Чаба- справа цього товариства, вони
ном, Валерієм Панасенком, Леонідом Оганеся- регулярно випускають у водойму
рибу. Всі бажаючі можуть прийти
ном, Володимиром Теслюком та ін.

ловити рибу, проте лише з вудками, а щоб не допустити випадків
браконьерства, чергують в нічний
час.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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СОЦІАЛЬНІ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА
Президент анонсував масштабні соціальні ініціативи. Їх багато і вони адресовані різним категоріям
громадян. Тим, хто здатний заробляти на життя і тим, хто не може себе забезпечувати:
людям з обмеженими можливостями, сиротам і людям похилого віку
Зазначені ініціативи стали одним із
послідовних кроків, спрямованих на
поліпшення рівня життя громадян, які
нинішня влада розпочала реалізовувати з
перших днів своєї роботи.
Вже в квітні 2010 року було прийнято
рішення про підвищення прожиткового
мінімуму, заробітної плати, в т.ч. в бюджетній
сфері, пенсій, всіх видів державної соціальної
допомоги, доплат й інших виплат.
Ці збільшені виплати запровадили попередньою датою, з 1 січня, а недоотримані за
попередній період гроші – компенсували
людям.
В період кризи люди стали значно
біднішими: вони втрачали роботу, заробітну
плату, знецінювалися заощадження ...
Проте, тоді люди одержали відчутну надбавку. Тільки декілька прикладів.
З другого кварталу 2010 року середній
розмір пенсії збільшився порівняно з початком року на 104 гривні (до 1 тис.103 грн.). Виплати були збільшені 10 мільйонам пенсіонерів.
Вже з травня 2010 року пенсіонер, що мав
мінімальний розмір пенсії, одержував на 133
гривни більше, ніж на початок року.
Протягом 2010 року розміри державних
соціальних стандартів збільшилися в середньому в 1,3 – 1,4 раза (порівняно з 2009
роком), або на 200-245 грн. на місяць.
Аналогічно зросли інші соціальні виплати.
Одночасно середня заробітна плата в
травні 2010 року була на 285 гривень
більшою, ніж у січні і на 350 гривень
більшою, ніж роком раніше.
При цьому у 2010 році в економіці України
був зупинений спад і почалася позитивна
динаміка, інфляція була значно нижчою, ніж
у 2009 році. Країна почала виходити з кризи.
В цілому, вдалося вирішити непросте
завдання: почати поетапне збільшення рівня
соціального захисту людей і відновити економічне зростання.
Протягом двох років реальний ВВП
збільшився - на 9,5%; промвиробництво –
майже на 20%; обсяги перевезення вантажів
- майже на 17%, оборот роздрібної торгівлі
збільшився на чверть. В Україні збільшуються інвестиції, стабільна національна валюта,
протягом двох років в країні регулярно
збільшуються пенсії, виплати на дітей, допомога інвалідам, зарплати бюджетників і т.д.
І при цьому вдалося значно зменшити
дефіцит державного бюджету (майже в 5
разів порівняно з 2009 роком) і привести його
до прийнятного рівня.
Тобто зараз фінансово-економічна ситуація в країні набагато краща, ніж 2 роки
тому.
Отже, не може бути ніяких сумнівів, що
країна, яка знаходиться в значно кращій ситуації, ніж 2 роки тому, цілком логічно МОЖЕ і
ПОВИННА вирішувати задачі підвищення
рівня життя людей, відновлення соціальної
справедливості.
Тому безумовно, проголошені Президентом України нові соціальні ініціативи логічні,
очікувані суспільством та стратегічно виважені.
Нові соціальні ініціативи це – НЕ механічне збільшення соціальних виплат, шляхом збільшення витрат бюджету.
Це, в першу чергу - ліквідація перекосів, і
поліпшення якості надання соціальних
послуг і їх адресності.
Кінцева мета – перейти до більш сучасної
комплексної моделі соціального забезпечення і захисту, яка створить необхідні умови
для покращення життєвих перспектив і, в
кінцевому рахунку, поліпшення добробуту
сімей, які на сьогодні є соціально вразливими. Це допоможе поступово вирішувати проблеми соціальної нерівності в Україні.

ТРУДОВА ПЕНСІЯ –
У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД
ТРУДОВОГО СТАЖУ ТА
ОСУЧАСНЕНОГО ЗАРОБІТКУ
З 1 травня 2012 року: проведення перерахунку пенсій, призначених та перерахованих
відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
до 2008 року, із застосуванням
показника середньої заробітної плати на одну застраховану особу в цілому в Україні за
2007 рік, з якої сплачено страхові внески (абзац 1 пункту 1.1.
доручення Президента України
від 15.03.12)
Проблема, яку передбачається вирішити
8 млн. 845 тис. пенсіонерів
отримують трудову пенсію
обчислену з урахуванням
показника середньої заробітної плати за 2006 рік, який
становить 928,81 гривні.
Довідково: у 2012 році для
обчислення пенсій застосовується показник середньої заробітної плати у розмірі 2 001,2
гривні. Не дивлячись на те, що
показник середньої заробітної
плати збільшився проти 2006
року у 2,2 рази, трудові пенсії
не перераховано.
Суть пропозиції Президента України
Необхідно розпочати поетапне осучаснення показника
середньої заробітної плати для
обчислення пенсій, і пропонується з 1 травня 2012 р. для
пенсій, призначених до 2008
року, застосувати показник
середньої заробітної плати за
2007 рік – 1 197,91 гривні.
Крім того, передбачається
при здійсненні перерахунку
забезпечити підвищення трудової пенсії для осіб, які мають
мінімальний і більший стаж
роботи (жінки – 20 років,
чоловіки – 25 років), не менше
як на 100 гривень незалежно
від терміну призначення пенсії.
Очікуваний результат від
реалізації соціальної ініціативи
Протягом травня – грудня 2012
року: - 1 945 тис. пенсіонерів у
середньому отримають по 394
гривні;
- 6 900 тис. пенсіонерів,
яким пенсії призначені до 2008
року за рахунок осучаснення і
додаткового підвищення отримають по 100 гривень;
- 3 720 тис. пенсіонерів,
яким пенсії призначені після
2008 року, не здійснюється осучаснення, буде виплачено по
100 гривень.
300 тис. пенсіонерів, яким
пенсії призначено до 2008 року
і які не мають мінімального
стажу отримають внаслідок осучаснення у середньому по 13
гривень.
Таким чином підвищення
не менше 100 гривень отримають 12 265 тис. пенсіонерів, а
300 тис. – у середньому 13 гривень.
Поточний стан реалізації
соціальної ініціативи
18 квітня поточного року

прийнято постанову Кабінету
Міністрів України “Про підвищення рівня соціального захисту населення”, якою передбачено здійснення перерахунку
пенсій, призначених (перерахованих) до 2008 року відповідно до Законів України „Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, „Про
наукову і науково-технічну
діяльність” і „Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених
з військової служби, та деяких
інших осіб” (особам із числа
військовослужбовців строкової
служби та членам їх сімей) із
застосуванням показників
середньої заробітної плати за
2007 рік, та забезпечити виплату підвищення після проведеного перерахунку особам, які
мають мінімальний і більший
стаж роботи (жінки – 20 років,
чоловіки – 25 років) у розмірі не
менш як 100 гривень .
Управління Пенсійного
фонду України в травні місяці
забезпечать виплату перерахованого розміру пенсій.
Який обсяг додаткових
коштів потребується для реалізації ініціативи Додаткові
видатки враховано у змінах до
державного бюджету на 2012
року. Із державного бюджету
додаткові видатки у травні –
грудні 2012 року складуть 14
561,4 млн. гривень. Фінансування буде здійснено за рахунок врахованих додаткових
видатків у змінах до державного бюджету на 2012 рік, перевиконання доходів бюджету
Пенсійного фонду, за рахунок
позичок з єдиного казначейського рахунку.

ДЛЯ УЧАСНИКІВ ВІЙНИ –
ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРУ
ПЕНСІЙНИХ ВИПЛАТ
З 1 тр авня 2012 р о ку:збільшення розмірів підвищень до пенсій відповідним
категоріям учасників війни,
передбаченим законом, з 10 до
15 відсотків та з 15 до 20
відсотків (абзац 3 пункту 1.1.
доручення Президента України
від 15.03.12)
Проблема, яку передбачається вирішити
Учасники війни, які своєю
працею забезпечували Перемогу у Великій Вітчизняній
Війни, з 2006 року одержують
підвищення до пенсії у розмірі:
- нагороджені медалями – 15
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, що у середньому за 2012 рік складе лише
126,3 гривні; - без нагород – 10
відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для непрацездатних осіб, що у середньому за 2012 рік складе лише 84,3
гривні.
На даний час підвищення
отримують 1 307,2 тис. учасників війни, з яких:
– 276 тис. 020 осіб, які нагороджені медалями;

– 1 млн. 031 тис. 172 особи,
які не мають нагород.
Суть пропозиції Президента
України
З 1 травня поточного року
необхідно забезпечити виплату підвищення до пенсії учасникам війни, нагородженим медалями, з 15 до 20 відсотків прожиткового мінімуму для непрацездатних і тим, які не мають
нагород, з 10 до 15 відсотків.
Очікуваний результат від
реалізації соціальної ініціативи
276 тис. 020 учасників
війни, нагороджені медалями,
отримають у травні - грудні
додатково у середньому щомісячно 42,5 грн. (за вказаний
період середньомісячна виплата склала б 127,6 грн., а з урахуванням підвищення складе
170,1 грн.) ;
1 млн. 031 тис. 172 учасника
війни, які не мають нагород,
отримають у травні - грудні
додатково у середньому щомісячно 42,5 грн. (за вказаний
період середньомісячна виплата склала б 85,1 грн., а з урахуванням підвищення складе
127,6 грн.).
Поточний стан реалізації
соціальної ініціативи
18 квітня поточного року
прийнято постанову Кабінету
Міністрів України “Про підвищення рівня соціального захисту населення”.
Який обсяг додаткових
коштів потребується для реалізації ініціативи У травні –
грудні 2012 року додаткові
видатки із державного бюджету складуть 449,3 млн. гривні,
які передбачено в бюджеті
2012 року.

З 1 травня поточного року
необхідно забезпечити виплату підвищеного розміру щорічної разової грошової допомоги інвалідам війни:
- І групи – 44 тис. 170 осіб - з
1 200 до 2 200 грн., на 1000 гривень;
- ІІ групи – 81 тис. 044 особи
– з 1 020 до 1 920 грн., на 900
гривень;
- ІІІ групи – 40 тис. 177 осіб –
з 920 до 1 720 грн., на 800 гривень.
Очікуваний результат від
реалізації соціальної ініціативи
165 тис. 391 інвалідів війни
отримають додаткову суму, яка
дозволить поліпшити їх соціальний захист та може бути
спрямована, зокрема, на придбання ліків.
Поточний стан реалізації
соціальної ініціативи 5 квітня
поточного року прийнято
постанову Кабінету Міністрів
України (№293 «Про внесення
змін до пункту 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28
грудня 2011 року №1381»),
якою передбачено збільшення
розмірів щорічної разової грошової допомоги до 5 травня
цього року інвалідам війни І
групи – до 2 200 гривень, II
групи – до 1 920 гривень, III
групи – до 1 720 гривень.
Територіальні управління
праці та соціального захисту
населення розпочали виплату
щорічної разової грошової
допомоги ветеранам війни.
Який обсяг додаткових
коштів потребується для реалізації ініціативи На реалізацію
заходу додатково виділено
150,7 млн. гривень, які передбачені у Законі України “Про
КОЖНОМУ ІНВАЛІДУ ВІЙНИ – внесення змін до Закону УкраїПІДВИЩИТИ РОЗМІР
ни “Про Державний бюджет
ЩОРІЧНОЇ РАЗОВОЇ
України на 2012 рік”.
ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ
ДО 5 ТРАВНЯ
ДЛЯ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ
Підвищення розміру
ПОМЕРЛИХ ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ щорічної разової грошової
ПІДВИЩЕННЯ ПЕНСІЙНИХ
допомоги, передбаченої ЗакоВИПЛАТ ДО РІВНЯ
ном України "Про статус ветеВІДПОВІДНИХ ВИПЛАТ
ранів війни, гарантії їх соціальЧЛЕНАМ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ
ного захисту", що виплачується
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
у 2012 році, інвалідам війни І
(ІНВАЛІДІВ ВІЙНИ)
групи – до 2200 гривень, ІІ
З
1
травня 2012 року: устагрупи – до 1920 гривень, ІІІ
групи – до 1720 гривень (пункт новлення розміру підвищення
1.3. доручення Президента до пенсій членам сімей померлих інвалідів війни на рівні 42
України від 15.03.12)
Проблема, яку передбача- відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працеється вирішити
здатність
(абзац 2 пункту 1.1.
Відповідно до чинного законодавства одноразова грошова доручення Президента України
допомога до 5 травня інвал- від 15.03.12)
ідам війни повинна складати у
2012 році для І групи – 8 380 гривень, ІІ групи – 6 704 гривні, ІІІ
групи – 5 028 гривень.

Фактично передбачалося
виплатити, відповідно, 1 200
гривень, 1 020 гривень, 920 гривень.
На даний час таку допомогу
отримує близько 165 391
інвалідів війни.
Суть пропозиції Президента України

Проблема, яку передбачається вирішити
На даний час отримують
підвищення 172 377 членів
сімей померлих інвалідів
війни, які з 1 січня 2012 року
отримують доплату до пенсії у
розмірі 28 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. При
цьому члени сімей загиблих
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військовослужбовців (інвалідів війни) отримують доплату до пенсії у розмірі 42
відсотків, що є соціально несправедливо.
Оскільки члени сімей загиблих і померлих інвалідів війни є за втратами однаковими, то різне підвищення до пенсії є соціально несправедливим, особливо для тих
сімей, де військові померли після отриманих ран у період бойових дій. Суть пропозиції Президента України
З 1 травня цього року необхідно забезпечити виплату підвищення до пенсії членам сімей померлих інвалідів війни на
рівні 42 відсотків прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
172 тис. 377 членів сімей померлих
інвалідів війни отримають додатково щомісячно:
- у травні – червні 2012 року 117,32
гривні;
- у липні – вересні 2012 року 118,16
гривні;
- у жовтні – грудні 2012 року 121,15
гривні;
- середньому протягом травня – грудня
2012 року 119,1 гривні.
Вирівнювання розмірів року розміру
підвищення до пенсії членам сімей загиблих та сім'ям померлих інвалідів війни
підвищення зніме соціальну напругу для
цієї категорії осіб.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
18 квітня поточного року прийнято
постанову Кабінету Міністрів України “Про
підвищення рівня соціального захисту населення”, якою передбачено встановлення
розміру підвищення до пенсій членам
сімей померлих інвалідів війни на рівні 42
відсотків прожиткового мінімуму для осіб,
які втратили працездатність.
Управління Пенсійного фонду України в
травні місяці забезпечать виплату перерахованого розміру підвищення.
Який обсяг додаткових коштів потребується для реалізації ініціативи У травні –
грудні 2012 року додаткові видатки із державного бюджету складуть 165,8 млн.
гривні, які передбачено в бюджеті 2012
року.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ - ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПЕНСІОНЕРАМ ТА ІНВАЛІДАМ ДОХОДІВ
НЕ МЕНШЕ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ
ТА ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДОПОМОГИ НА
ДІТЕЙ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИХ СІМЕЙ
Передбачивши заходи щодо забезпечення: «скасування в 2012 році рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для осіб, які втратили працездатність, та інвалідів, а також поетапного скасування рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум),
установленого для дітей» (пункт 1.4. доручення Президента України від 15.03.12).
Проблема, яку передбачається вирішити
На даний час державна допомога дітям
та пенсіонерам і інвалідам із малозабезпечених сімей виплачується як різниця між
граничним рівнем забезпечення прожиткового мінімуму, це відповідно - 50% та
80%, і фактичними доходами. Максимально, у випадку відсутності доходів, при такому механізмі у 2012 році у середньому
буде виплачена допомога на дітей до 6
років у розмірі – 457,7 гривні, дітей від 6 до
18 років – 570,4 гривні, пенсіонерів і
інвалідів – 673,6 гривні. Такі розміри допомоги не можуть забезпечити нормальне
проживання.

Суть пропозиції Президента України
- забезпечити з 1 липня 2012 р. пенсіонерам та інвалідам підвищення граничного рівня прожиткового мінімуму з 80 до 100%
прожиткового мінімуму до якого доплачується допомога малозабезпеченим сім’ям;
- підвищити з 1 липня 2012 р. рівень прожиткового мінімуму до якого доплачується
допомога на дітей малозабезпечених
сімей з 50 до 75 відсотків.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
Понад 236 тис. дітей, отримають додатково щомісячно на 50 відсотків більшу
допомогу (у середньому по 275 гривень
додатково);
Близько 7,7 тис. малозабезпечених
сімей, до яких входять пенсіонери та інваліди, додатково отримають у середньому по
170 гривень.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
Видатки на зазначену мету враховано у
змінах до державного бюджету на 2012 рік
(загальна сума видатків на реалізацію
ініціативи складе у 2012 р. 638,9 млн. грн.).
Змінами до державного бюджету на
2012 рік також законодавчо врегульовано
питання щодо призначення підвищених
розмірів допомоги, додаткових нормативно-правових актів не потрібно приймати.
Місцеві органи праці та соціального
захисту населення проведуть перерахунки
розмірів допомоги малозабезпеченим
сім’ям, у складі яких є діти, пенсіонери та
інваліди, яким допомога призначена до
липня 2012 року і термін виплати якої не
закінчитвся, без надання додаткових документів.

ПОЕТАПНЕ ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРУ
ПЕНСІЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДЛЯ
СКОРОЧЕННЯ РОЗРИВІВ У ЇХ РОЗМІРАХ
Підвищення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб", з
1 липня 2012 року на 10 відсотків, з 1 вересня 2012 року на 10 відсотків, з 1 січня 2013
року на 10,5 відсотка (пункт 1.2. доручення
Президента України від 15.03.12)
Проблема, яку передбачається вирішити
На даний час пенсію отримують 606,2
тис. військовослужбовців. Останній раз
перерахунок таких пенсій здійснювався на
початку січня 2008 року. Середній розмір
пенсій становить:
— за вислугу років 1 924,6 гривні; — по
інвалідності 2 087,3 гривні;
— по втраті годувальника 948,8 гривні.
У зв’язку із збільшенням фонду грошового забезпечення починаючи з 2008 року,
при призначенні пенсій у даний час їх
розміри більші в середньому на 50
відсотків. Тобто існує диспропорція в
розмірах пенсій, які призначені раніше і які
призначаються сьогодні.
Суть пропозиції Президента України
Необхідно розпочати поетапно підвищення розмірів раніше призначених
пенсій з 1 липня 2012 року на 10 відсотків, з
1 вересня 2012 року на 10 відсотків, з 1
січня 2013 року – на 10,5 відсотка.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи 470 тис. осіб, які отримають пенсію за вислугу років додатково
отримають у середньому з 1 липня – 196,4
гривні, з 1 вересня – 412,4 гривні (наростаючим підсумком), з 1 січня 2013 року – 630
гривень(наростаючим підсумком); 36,6
тис. осіб, які отримають пенсійні виплати
по інвалідності, додатково отримають у
середньому з 1 липня – 228,1 гривні, з 1

вересня – 479 гривень (наростаючим
підсумком), з 1 січня 2013 року – 723,5
гривні (наростаючим підсумком);
99,9 тис. осіб, які отримують пенсійні
виплати по втраті годувальника, додатково
отримають у середньому з 1 липня – 116,7
гривні, з 1 вересня – 245,1 гривні (наростаючим підсумком), з 1 січня 2013 року –
329,6 (наростаючим підсумком).
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
Мінсоцполітики розроблено проект
постанови Кабінету Міністрів України „Про
підвищення розмірів пенсій, призначених
відповідно до Закону України „Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з
військової служби, та деяких інших осіб”,
яким передбачено поетапне – з 1 липня, з 1
вересня 2012 року та з 1 січня 2013 року
підвищення раніше призначених пенсій
військовослужбовців.
Проект постанови Кабінету Міністрів
України завізовано без зауважень
Мінфіном, Міноборони, Мінекономрозвтку, Пенсійним фондом і знаходиться на
опрацюванні в Мін’юсті.
Найближчим часом Мінсоцполітики
буде подано на розгляд Кабінету Міністрів
України.
Який обсяг додаткових коштів потребується для реалізації ініціативи Для реалізації заходу необхідно у 2012 році – 1,2
млрд. гривні, які передбачено у Законі
України “Про внесення змін до Закону
України “Про Державний бюджет України
на 2012 рік” та у 2013 році – 4,3 млрд.
гривні.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО
СПРАВЕДЛИВОГО РІВНЯ ЩОМІСЯЧНИХ
СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ШАХТАРЯМІНВАЛІДАМ ТА ІНШИМ ПОТЕРПІЛИМ
НА ВИРОБНИЦТВІ
І ЧЛЕНАМ СІМЕЙ ПОТЕРПІЛИХ
С. ТІГІПКУ Забезпечити поетапне, починаючи з квітня 2012 року, осучаснення призначених у минулі роки страхових виплат
потерпілим від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань
(доручення Президента України від
15.03.12)
Проблема, яку передбачається вирішити
У 2001 році створено Фонд соціального
страхування від нещасних випадків на
виробництві. На даний час понад 310 тис.
шахтарів-інвалідів і інших потерпілих на
виробництві та членів сімей потерпілих
отримують щомісячні страхові виплати.
Перерахунок цих виплат з 2001 року не
забезпечував відповідного осучаснення,
що призвело до соціальної несправедливості. Перерахунок здійснювався на
коефіцієнт збільшення за попередній рік
середньомісячної реальної заробітної
плати у галузях економіки, а необхідно
було – на коефіцієнт збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати
у галузях економіки. Різниця у виплатах
досягає більше двох разів.
Суть пропозиції Президента України
З квітня 2012 року запровадити осучаснення щомісячних страхових виплат для
зазначених осіб на коефіцієнт збільшення
середньомісячної номінальної заробітної
плати штатних працівників у галузях економіки за 2011 рік;
Поетапно осучаснити ці виплати за
минулі роки.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
У середньому 310,7 тис. осіб шахтарівінвалідів, інших потерпілих на виробництві
та членів їх сімей, отримають щомісячно
додатково з березня 2012 року 371 гривню.

Механізми реалізації соцініціативи
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві забезпечить
виплату збільшених щомісячних страхових
виплат без надання додаткових документів від постраждалих.
Розміри цих виплат підвищено з березня 2012 року, які будуть виплачені протягом квітня-травня 2012 року.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи Усі рішення з цього питання
щодо перерахунку щомісячних страхових
виплат з березня 2012 року прийняті
правлінням Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.
Додаткові видатки: близько 380 млн.
гривень додатково передбачено у бюджеті
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ ЗА РОКИ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ - КОЖНОМУ ІНВАЛІДУ
НЕОБХІДНИЙ ПРОТЕЗ ТА КРІСЛО КОЛІСНЕ
До 1 вересня 2012 р. протезами та
кріслами колісними всіх інвалідів із вадами
опорно-рухового апарату, які цього потребують (пункт 1.5. доручення Президента
України від 15.03.12.
Проблема, яку передбачається вирішити
Ситуація, що склалася на сьогодні – ДО
РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІНІЦІАТИВ: 283 тис.
інвалідів потребують забезпечення протезами та кріслами колісними. Планувалось
забезпечити їх такими засобами реабілітації у 2012 році лише на 74,1 відсотка від
потреби. Державним бюджетом на 2012
рік на ці цілі було передбачено 278,1 млн.
гривень. Для повного забезпечення
інвалідів протезами та кріслами колісними
необхідно у 2012 році 375,5 млн. гривень.
Суть пропозиції Президента України
Збільшити видатки державного бюджету у 2012 році для 100-відсоткового забезпечення інвалідів протезами та кріслами
колісними Термін початку: з 1 травня 2012
року.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
Буде повністю забезпечено протезами
та кріслами колісними всіх інвалідів, дітейінвалідів, що сприятиме їх реабілітації.
Механізми реалізації соцініціативи
Для повного забезпечення у поточному
році інвалідів протезами та кріслами
колісними Законом України „Про внесення
змін до Державного бюджету України на
2012 рік” передбачені додаткові видатки у
сумі 97,4 млн. гривень.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи Урядом 5 квітня поточного року
прийнято постанову „Про затвердження
Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітейінвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів”.
Інвалід самостійно зможе обирати
технічний та інший засіб реабілітації (його
модель), а також виробника для забезпечення своїх індивідуальних потреб з урахуванням медичних показань. Безкоштовне
забезпечення засобами реабілітації за заявкою інваліда здійснюватиметься у вигляді
грошової допомоги інвалідам для оплати
вартості виданих виробів шляхом безготівкового перерахування коштів підприємствам, що здійснили виготовлення та
поставку таких виробів.
(Продовження в наступному номері)
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ВИСТУП НАШОГО ДЕПУТАТА
НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ

Срібні дзвіночки
задзвеніли талантами

Нещодавно в м. Алушта вже
вдруге проводилися фінальні змагання Всеукраїнської спартакіади
депутатів всіх рівнів, започаткованої на честь 20-річчя Незалежності
України.
Як і торік, учасників спортивних баталій гостинно зустрічала
база олімпійського комплексу
«Спартак». В урочистому відкритті
спартакіади взяв участь Голова Державної служби молоді і спорту
Равіль Сафіуллін, який привітав
народних обранців зі святом, побажав вдалих стартів і успішних
результатів та перемог.
Команди змагалися з таких
видів: шахів, шашок, настільного
тенісу, міні-футболу, волейболу,
більярду. Всього для участі в спартакіаді прибули команди з 18
областей України.
Приємно, що до складу команди нашої області увійшов депутат
міської ради Борис Онопрієнко. Він
захищав честь області на волейбольному майданчику.

Вдало провів турнір із шахів
чемпіон нашої обласної спартакіади депутат Руськополянської
сільської ради Фелікс Зольдін з Черкаського району. Виборюючи одну
перемогу за іншою, він не мав
рівних собі і отримав цілком заслужений результат – перше місце.
В індивідуальному
суперництві з настільного тенісу
яскраво проявив себе депутат
Маньківської селищної ради Станіслав Підлубний. Відстоюючи
честь області, він посів другу сходинку цих престижних змагань.
Депутат Сухокалигірської
сільської ради Руслана Геращенко
з Катеринопільського району задовольнилася «бронзою» – третім
місцем серед жінок-шашкістів.
Цікавими і захоплюючими
були командні змагання. Перемоги
наших майстрів м'яча у футзалі
давалися нелегко – майже всі матчі
доходили до пробивання пенальті.
Ось тут наші гравці не схибили.
Перегравши у фіналі команду

ПОВІР У СЕБЕ,
І В ТЕБЕ ПОВІРЯТЬ ІНШІ
Всіх присутніх привітала із
відкриттям фестивалю дитячої творчості директор районного центру
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді Людмила Буджерак. Вона
зазначила, що ця зустріч стала можливою завдяки підтримки голови
райдержадміністрації Олександра
Ганжі, голови районної ради Олександра Біби, депутатів районної та
міської рад, підприємців міста.
Кожен учасник свята – це справжній

герой сьогодення, творча особистість.
Доброю традицією фестивалю
є привітання від представників влади. Цього року на свято завітав
заступник голови районної ради
Микола Панчишин, заступник
начальника відділу освіти Наталія
Жовталюк.
Упродовж всього свята присутні насолоджувались сценічною
творчістю учасників фестивалю. А

Вінницької області, закономірно
вибороли перше місце.
Гострим був двобій нашої
волейбольної команди за перше
місце із доволі, як виявилося,
незручним суперником – волейболістами Закарпатської області. На
жаль, зовсім не поступаючись у
класі, пропустили зрештою
суперників вперед.
На загальний результат команди вплинув невдалий виступ у
більярді та посередня гра жінок в
настільний теніс.
Тому в загальному заліку за
сумою набраних очок команда Черкащини виборола почесне друге
місце. Від першого, чемпіонського,
місця наших депутатів-спортсменів
відділило всього чотири очки.
Лаври переможця нинішнього року
святкували депутати Тернопільської області. Третє місце за підсумками змагань посіла команда Дніпропетровської області.

Вже стало доброю традицією щороку проводити конкурс
«Срібні дзвіночки», в якому наша малеча із дошкільних навчальних закладів Городищини демонструє свої таланти. Дивлячись на
підростаюче покоління, не може не радувати таке розмаїття
юних обдаровань, на які ми маємо змогу дивитись, милуватись,
радіти. Вчергове переконуєшся, що діти – наш найдорожчий
скарб, наша радість і наше майбутнє. Тому не дивно, що заради
дітей все робиться в цьому світі, кожен батько і мати готові віддати своє життя заради дитини, не задумуючись і не вагаючись. А
інакше бути просто не може…
Діти відчувають фальш. Діти кажуть те, що думають. Діти роблять те, що їм подобається. Діти народжуються з масою можливостей і без маси стереотипів. Після того, як вони потрапляють у
світ дорослих з їхніми страхами, обмеженнями, стереотипами,
правилами, негативом – вони стають дорослими...
На цьому конкурсі маленькі вихованців дошкільних установ
майже кожного населеного пункту поділилися всім своїм дитячим світом, донісши його до дорослих через пісні, танці, декламування віршів.
Привітати дітей прибули голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, голова районної ради Олександр Біба, заступник
начальника відділу освіти РДА Наталія Жовталюк, перший
заступник міського голови Анатолій Вибрик.
Вихователі так само як і батьки відіграють важливу роль у
формуванні майбутніх громадян України, прищеплюючи такі важливі риси як доброта, чуйність, закладають перші цеглинки в
освітянську будівлю. Саме їм, юним жителя міста творити майбутнє нашої держави і Городища, зокрема. Ми, дорослі, хочемо
бачити дітей здоровими, радісними, щасливими. І саме ми
повинні докласти максимум зусиль для їхнього щасливого майбутнього. На цьому акцентували увагу керівники району та міста,
щиро привітавши дітей, їхніх батьків та вихователів. Анатолій Вибрик
передав вітання від міського голови Володимира Мирошника,
депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради,
побажав вам, дітям, батькам, вихователям міцного здоров'я, щастя, добра і сімейного затишку і подарував вихованцям міських
дошкільних навчальних закладів іграшки.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Власна інф.
ще діяла виставка найкращих робіт
учасників-лауреатів у жанрі образотворчого, декоративно-прикладного мистецтв, що характеризують
неповторний колорит нашого
краю. Кожен твір дитини – це спроба відтворити той світ, в якому вона
живе за допомогою полотна, акварелі, дерева чи ниток. Це маленький шедевр, який дає силу дітям
для майбутніх життєвих перемог та
вдосконалень своєї майстерності.
Учасників фестивалю нагородили дипломами та подарунками.
Свято допомогли провести
районний відділ освіти, заступник
начальника відділу Наталія Жовталюк; районний палац культури,
директор Андрій Биба; районний
будинок дітей та юнацтва – директор Наталія Близнюк; районний
центр дозвілля та кіно – директор
Олена Ковальчук; Городищенська
ЗОШ I-III ст. №2 – заступник директора Віра Скорик, соціальні педагоги навчальних закладів району,
депутат міської ради Ігор Щибря,
підприємці міста – Михайло
Попов, Віктор Порожняк, Олександр Герасименко, Лариса Нечитайло, Лариса Коваль, Наталія
Лисак, Володимир Пістун, Вікторія
Маренич, Надія Жежер, Сергій Іваненко.
На завершення свята, учасники фестивалю, члени родин та гості
переглянули в кінотеатрі мультфільми.
Власна інф.

ДІТИ – ЦЕ НАШЕ МАЙБУТНЄ
Саме у дітях ми хочемо бачити здійснення своїх мрій і сподівань. Прагнемо, аби вони росли здоровими та радісними, прославляли свої родини та рідний край.
1 червня – День захисту дітей. Свято відзначається з 1950 р. з
ініціативи Міжнародної демократичної асоціації жінок. ООН
підтримала це починання й сприяла його поширенню. У різних
країнах це дитяче свято відзначається по-своєму і в свій час, але
кожна поважаюча себе нація дбає про майбутнє, про дітей.
Напевно, 1 червня наші діти радіють не стільки своєму святковому дню, скільки початку літа і, відповідно, початку канікул. А
дорослі згадують, що «всі ми родом з дитинства» і треба чимось
потішити дітвору.
На літньому майданчику та міському саду пройшли святкові
заходи, головними учасниками якого були самі дітки. Малеча
співала, танцювала, розповідала вірші, була активною у різних
конкурсах. Вже традиційним і чи не найулюбленішим конкурсом
для дітвори є конкурс малюнку на асфальті, в якому кожен
маленький учасник зміг проявити свою фантазію, розкрити той
уявний світ, в якому живе і куди дорослому вже дороги немає.
У офіційній частині, до дітей та їх батьків звернулася заступник начальника відділу освіти РДА Наталія Жовталюк. Вона побажала усім дітям міцного здоровя, успіхів у навчанні та гарних канікул.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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ВИХОВАННЯ ПРАВОПОРУШНИКІВ –
ГРОМАДСЬКИМИ РОБОТАМИ
Сьогодні, на жаль, досить поширеними є правопорушення, пов'язані з безпекою
дорожнього руху, зокрема реєструються непоодинокі факти керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, перевищення швидкості чи створення аварійної ситуації на дорозі, небезпечної не тільки для водіїв, а й для пішоходів.
Останнім часом до таких правопорушників широко застосовують адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт.
Постановою суду накладається стягнення у
вигляді громадських робіт від 20 до 60
годин. Виконання таких судових рішень
відбувається у взаємодії із селищними,
сільськими та міською радою.
Кримінально-виконавча інспекція як
орган Державної пенітенціарної служби
України веде облік правопорушників,
здійснює безпосередній контроль за виконанням громадських робіт та в разі
необхідності здійснює перевірки. Перед
початком відпрацювання порушник зобов'язаний звернутися до кримінальновиконавчої інспекції, де отримає роз'яснення основних прав та обов'язків грома-

дянина, ознайомитися з порядком та правилами відбування стягнення.
Правопорушник відбуває стягнення за
місцем проживання відповідно до графіка
запланованих робіт. Після закінчення
відбування покарання особа звільняється
від відповідальності, а в разі ухилення, на
порушника чекає адміністративний арешт
до 15 діб.
У 2011 році на обліку в кримінальновиконавчій інспекції перебувало 186
порушників, які повинні були відпрацювати на громадських роботах, з них 2 неповнолітні. Двом порушникам замінено
невідбутий строк громадських робіт
адміністративним арештом. В І півріччі
2012 року на обліку перебувало 32 порушники, а в І півріччі 2011 р. – 64 порушники.

Про виховний вплив громадських
робіт свідчить такий факт: на сьогодні,
порівняно з відповідним періодом 2011 р.
кількість правопорушників зменшилась на
50 відсотків.
Очевидним є той факт, що громадські
роботи – дійсно корисна для суспільства
діяльність. Вже помітні результати виконання громадських робіт. На територіях
сільських, селищних та міської рад
постійно прибирають від сміття й чагарників вулиці, парки, дитсадки, ринки, цвинтарі, будинки культури. В місті пообрізувані
дерева і кущі, постійно здійснюється прибордюрна очистка доріг, ведуться роботи з
благоустрою парків та скверів міста.
А з іншого боку, трудова діяльність
позитивно впливає на особистість право-

порушника. Адже доклавши зусиль до
наведення чистоти й порядку вулиць
рідного міста, людина не наважиться
смітити будь-де. Отже, підвищується
рівень екологічної культури.
Саме тому громадські роботи, на мій
погляд, є важливим фактором у виправленні правопорушників, їх перевихованні.
До того ж це неабияка користь суспільству.
А тверезість за кермом має стати заповіддю для водіїв.
Заступник начальника
Городищенського МРВ КВІ ЧДДУ
ПВП у Черкаській області,
майор внутрішньої служби
Анатолій ПИКАЛО

Щодо питання оформлення
права власності на земельні ділянки

Відповідно до частини першої статті 116 Земельного кодексу
України, громадяни та юридичні
особи набувають права власності
та права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за
рішенням органів виконавчої
влади або органів місцевого
самоврядування в межах їх
повноважень, визначених цим
Кодексом або за результатами аукціону.
Громадяни, зацікавлені в
одержанні безоплатно у власність
земельної ділянки із земель державної або комунальної власності
для ведення фермерського господарства, ведення особистого селянського господарства, ведення
садівництва, будівництва і обслуговування житлового будинку, гос-

подарських будівель і споруд (присадибної ділянки), індивідуального дачного будівництва,
будівництва індивідуальних
гаражів у межах норм безоплатної приватизації, подають клопотання до відповідної районної,
Київської чи Севастопольської
міської державної адміністрації
або сільської, селищної, міської
ради за місцезнаходженням
земельної ділянки. У клопотанні
зазначаються цільове призначення земельної ділянки та її
орієнтовні розміри. До клопотання додаються графічні матеріали,
на яких зазначено бажане місце
розташування земельної ділянки,
погодження землекористувача (у
разі вилучення земельної ділянки, що перебуває у користуванні
інших осіб) та висновки конкур-

сної комісії (у разі надання
земельної ділянки для ведення
фермерського господарства) – частина шоста статті 118 Земельного
кодексу України.
Водночас законодавством не
заборонено подання декількох
заяв одним громадянином про
безоплатну передачу у власність
земельних ділянок із земель державної чи комунальної власності.
Проте, частиною четвертою
статті 116 Земельного кодексу
України передбачено, що передача земельних ділянок безоплатно
у власність громадян у межах
норм, визначених статтею 121
цього Кодексу, провадиться один
раз по кожному виду використання.
Начальник земельного
відділу міської ради
Сергій СОКУР

Правила поводження на воді
За вікном – літо. Все більше
хочеться залишити задушливу
оселю та відправитися на природу, здебільшого – до річки. Усім
відомо, що вода чудовий засіб
оздоровлення організму. Купання
дає людині фізичне та моральне
задоволення, допомагає позбутися стресів. Але для декого відпочинок біля води закінчується трагедією. Тому щоб уникнути трагедії на воді варто пам'ятати, що
основними умовами безпеки є
правильний вибір місць для
купання. Відпочинок на воді
допускається тільки на спеціально відведених місцевими органами влади і обладнаних для цього
місцях. Безпечніше відпочивати
на воді у світлий період доби.
Купатися дозволяється у спокійну,

безвітряну погоду. При температурі води на менше +18, повітря
не нижче +240С.
Не купайтеся в незнайомих
для Вас місцях, уникайте ділянок
зі швидкою течією, не заходьте у
воду напідпитку, ніколи не плавайте наодинці, особливо, якщо
невпевнені в своїх силах! Купаючись у незнайомому місці – не
пірнайте одразу з берега, у воду
слід входити не спішно, обережно
пробуючи дно ногою!
До плавок потрібно прикріпляти шпильку, для того якщо
судома зведе руку чи ногу, укол
шпилькою допоможе відновити
еластичність м'язів.
Основною причиною загибелі людей на воді є страх. У
більшості випадків топляться ті,

хто вміють плавати та самовпевнено запливають далеко від берега. Вони можуть потрапити у потік
холодної води. Тоді починає зводити і судомити ноги. У цій ситуації головне не злякатися. Треба
зануритися у воду і сильно рукою
потягти на себе ступню за великий палець.
Отже, якщо Ви будете уважнішими й обережнішими та дотримуватися вищевказаних правил, відпочинок на воді принесе
Вам лише радість та задоволення!
Заступник начальника СДПЧ-19
м. Городище
Городищенського району
Сергій ЄМЕЦЬ

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ СТАНОМ НА 16.06.2012
ПІСЛЯ СЕМИ ТУРІВ ЧЕМПІОНАТУ ОБЛАСТІ З ФУТБОЛУ
СЕРЕД КОМАНД ВИЩОЇ ЛІГИ
В сьомому
турі, що відбувся 16 червня,
Ф К « Го р од ище» грав із ФК
«Авангард»
м.Монастирище. Городищани змогли отримати перемогу
з рахунком 2:1
Власна інф.

КЛІЩІ ВИЙШЛИ
НА ПОЛЮВАННЯ
Будьте обережні, 10 відсотків цих неприємних істот є носіями інфекційних захворювань
Позбутися крихітних, але від того не менш неприємних комах
непросто. На щастя, великої небезпеки від укусів кліщів наразі не
спостерігається: лише в 10 відсотках випадків вони можуть бути носіями інфекційних захворювань. Це іксодові кліщі, а недуга, якою вони
можуть «нагородити», називається іксодовий кліщовий бореліоз,
або хвороба Лайма.
Коли кліщ присмоктується до тіла, він часто лишається непоміченим. Отож, повернувшись із прогулянки, насамперед пильно обстежте ділянки із найбільш ніжною шкірою: ліктьові згини, підколінні
ямки, зони за вухом. Саме тут найчастіше виявляються незвані гості.
Вважається, що, виявивши кліща, досить крапнути на нього
олією, тим самим перекривши доступ кисню. Але якщо він інфікований, його токсичні виділення не припиняються. Отже, процес інфікування буде тільки посилюватися. Тому слід прихопити кліща пінцетом, а потім обертальними рухами обережно його дістати. Відтак
руки та місце, де був кліщ, обробляються милом. А щоб переконатися, що кліщ не був носієм інфекційних хвороб, його слід віддати на
аналіз до СЕС.
Якщо все ж таки укусу іксодового кліща не вдалося уникнути,
клінічні прояви хвороби з'являються за тиждень-другий. Спершу на
тілі виникає червона пляма зі світлішою плямою в центрі. За кілька
днів це червоне коло раптом починає рости: спостерігається так
зване відцентрове збільшення. Така кільцеподібна еритема стовідсотково характерна лише для кліщового бореліозу. Захворювання
не завжди супроводжується підвищенням температури, у деяких
випадках хворий скаржиться лише на легку ломоту в тілі. Якщо вчасно буде призначено антибіотик, ускладнень, як правило, не виникає.
Проте ніколи не призначайте препарат на власний розсуд. Це відповідальність лікаря.
Крім того, в таких випадках доцільно пройти обстеження інфекціоніста, невролога, офтальмолога та зробити ЕКГ. Всі дослідження,
якщо немає скарг, слід проводити за тиждень-другий після укусу,
оскільки, якщо розвивається ускладнення – то відбувається це не
відразу. Серед найпоширеніших наслідків укусів кліща – ураження
нервової та серцево-судинної систем, а також опорно-рухового апарату.
Оскільки специфічної профілактики укусів цих істот не існує, аби
зменшити такий ризик, слід дотримуватися простих рекомендацій.
Передовсім, збираючись на прогулянку до лісу чи парку, відповідним чином вдягнутися: на голову – капелюх, на ноги – шкарпетки й
закрите взуття. Додатковий захід безпеки, якщо одяг (легка сорочка
та обов'язково брюки) щільно прилягатиме до тіла в ділянках
зап'ясть та щиколоток. Не варто бігати босоніж по траві, а ковдри та
підстилки, котрі ви брали з собою до лісу, після пікніка слід обов'язково добре витрусити. Тобто, як і в багатьох інших випадках, профілактика – це передусім наша манера поведінки.
Головний державний санітарний лікар
Городищенського району Олександр ДОРОШЕНКО
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ПРИДБАЙТЕ КНИГУ ПРО ІСТОРІЮ ГОРОДИЩА!
На багаточислені прохання жителів району вийшла
повторним тиражем книга
Володимира Чоса «Городище:
велика історія маленького
міста». Це справжня енциклопедія місцевого життя! Це перший приклад ґрунтовного
дослідження минулого і сучасного нашого рідного Городища.
Розповідь починається з археологічних знахідок і поступово
розповідь доводиться до
наших днів. В роботі автор використав літописи, старовинні
книги, архівні матеріали, спогади більше 70 старожилів, які
особисто збирав багато років.
Багато безцінної інформації
надали нащадки славетних
родин Симиренків,
Філіпченків, Балашових. В книзі
надруковано 100 унікальних
старовинних фото, більшість
публікуються вперше. Це пре-

красна книга для усіх, хто прагне знати історію рідного Городища. Придбати книгу можна
в магазинах канцтоварів
«Друк» (біля маслозаводу і
залізничного вокзалу), в магазині «Едем».
(Власна. інф.)

Це справжня
енциклопедія рідного
міста!
Я родом з Городища, тут
живуть мої батьки, я часто приїжджаю додому… Щойно перегорнула останню сторінку
книги «Городище: велика історія маленького міста». Хочу
щиро по-людськи подякувати
автору: Спасибі за Історію! Ви з
такою легкістю і доступністю
передали дух Городищини і
городищан! Після прочитання
піднімаєш високо носа, розгор-

таєш крила і чіпляєш на чоло
золоту табличку: «Городищанка». Якщо чесно, то скільки спогадів… Я разом з вашими
дослідженнями ходила стежками старого парку цукрозаводу і
між лав городищенського (ще
дерев'яного) базару, між Жукових ставків і лісу на Покасевому, і вчитувалася в кожне ім'я і
розгадувала кожен топонім, а
ще згадувала «голівки» піскурафінаду, і вчувався мені аромат хліба з чорною скоринкою,
спечений городищенським
хлібокомбінатом. Скільки чула
«графиня Балашова», а в книзі
вперше побачила її фото. Здоров'я вам і наснаги у праці!
Книгу рекомендую всім знайомим і незнайомим жителям
міста і району!
Оксана СКАЛИГА, Київ.

ВІДБУЛОСЯ ЗАСІДАННЯ КОЛЕГІЇ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Першого червня 2012 року під
головуванням Голови Держрибагентства
України Віктора Дроника відбулося засідання
Колегії Держрибагентства України, в якому
взяли участь Міністр аграрної політики та
продовольства України Микола Присяжнюк
та керівники територіальних органів
рибоохорони.
На засіданні Колегії розглядались
питання стану підготовки регіональних
програм розвитку рибного господарства та

участь в них територіальних органів
Держрибагентства України; результати
рибоохоронних та організаційних заходів з
охорони рибних запасів у рибогосподарських
водних об'єктах під час весняно-літньої
нерестової заборони.
Підбиваючи підсумки засідання Колегії
Голова Держрибагентства України Віктор
Дроник наголосив на необхідності: вжиття
заходів керівниками територіальних органів
рибоохорони щодо затвердження до 1

вересня поточного року регіональних
програм розвитку рибного господарства;
посилення виконавської дисципліни та
забезпечення належної роботи «гарячої
лінії»; проведення профілактичної роботи
серед користувачів водних біоресурсів щодо
недопустимості порушення правил
рибальства.
Власна інф.

Перереєстрація
УВАГА,
КОНКУРС! ДО УВАГИ ГРОМАДЯН, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА КВАРТИРНОМУ ОБЛІКУ

Управління Державної казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської
області повторно ОГОЛОШУЄ конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-юрисконсульта.
У конкурсі можуть приймати
участь громадяни України, які
мають повну вищу юридичну
освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст
з досвідом роботи за фахом не
менше 3-х років. Обов'язково
володіють державною мовою та
досконалими навиками роботи на
ком'ютері.
Заяви приймаються протягом
30 календарних днів з дня оголошення конкурсу.
Додаткову інформацію щодо
функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці можна
отримати за телефоном 2-08-85.
Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:
1. Заяву на ім'я начальника управління;
2. Заповнену особову картку
(форма П-2ДС);
3. Дві фотокартки розміром
4x6 см;
4. Документ про освіту;
5. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік;
6. Копію документа, який
посвідчує особу;
7. Медичну довідку про стан
здоров'я за формою, затвердженою МОЗ;
8. Письмову згоду на проведення спеціальної перевірки;
9. Копію військового квитка
(для військовослужбовців або
військовозобов'язаних). Адреса:
м.Городище вулиця Миру,87."
Начальник Управління
Державної казначейської
служби України
у Городищенському районі
Черкаської області
Л.М.НЕБЕНЗЯ

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
11.03.2011 року №238 «Про єдиний державний реєстр громадян,
які потребують поліпшення житлових умов» та з метою підтвердження свого права на поліпшення житлових умов, виконкомом міської
ради проводиться перереєстрація
громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому
комітеті Городищенської міської
ради.
Перереєстрація здійснюється
на підставі поданих громадянами
наступних документів:
- довідка про склад сім'ї та
реєстрацію за відповідною формою (Ф-2);
- копія плану приміщення або
копія технічного паспорта житлового приміщення, договору житлового найму;
- копії паспортів (сторінки 1, 2 та
всі сторінки реєстрації) заявника та
дорослих членів сім'ї (всіх членів
родини, які проживають разом),

копії свідоцтв про одруження та
про народження неповнолітніх
дітей;
- копія довідки про присвоєння
ідентифікаційного номера на всіх
членів сім'ї, в т.ч. неповнолітніх
дітей;
- довідки з місця роботи (навчання) заявника та дорослих
членів його сім'ї;
- довідка з бюро технічної
інвентаризації про наявність
(відсутність) у заявника та членів
його сім ї нерухомого майна та приватизованої житлової площі.
Повний пакет документів приймається в такі дні прийому: вівторок та п'ятницю. Просимо звернути
увагу на те, що потрібно терміново
з'явитися до міської ради для перереєстрації тим громадянам, які
перебувають на квартирному
обліку.
Дані, отримані від громадян в
процесі перереєстрації стануть
основою для формування Єдиного
державного реєстру громадян, які

потребують поліпшення житлових
умов.
Мешканців міста, які перебувають на квартирному обліку, просимо подати необхідний пакет документів у виконком міської ради для
внесення даних в Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов.
Громадяни, які не подадуть документів відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України, не
будуть включені до Єдиного державного реєстру і на житло претендувати не зможуть.
Перереєстрація проводиться у
приміщенні міської ради (кабінет
секретаря міськоїради).
Відповідно до соціальної ініціативи Президента України, в Городищі діє програма "Доступне житло". За довідками звертатись до
міської ради. Телефон для довідок:
2-03-11, 2-24-27.
секретар міської ради
А.ОВЕРЧЕНКО

Механічний рух та чисельність населення Городищенського району
та міста Городище за період з січня по квітень 2012року включно
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Зам. №

КП «Комунальник»
запрошує
на роботу
ВОДІЇВ
КАМАЗу.
Телефон
для довідок:2-20-63
КП «Комунальник»
надає послуги:
-з викачки та вивезення
нечистот,
- ритуальні послуги (автомобіль з ковром, найдешевші труни),
-пробивка каналіза-ції,
- 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.

З 10 квітня 2012 року стартує
передплата газети "Городище"
на 2 півріччя 2012 року.

Начальник відділу статистика у Городищенському районі В'ячеслав ГАРАЩЕНКО

