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Шановні працівники торгівельного,
побутового обслуговування населення
та житлово-комунального господарства

МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА
Шановні бухгалтери Городища!

Щиро вітаю Вас із професійним святом.
З нагоди професійного свята дозвольте Вам побажати впевненості у кращому майбутньому, здоров'я і життєвої наснаги, благополуччя і достатку, родинного тепла, посмішок
покупців, економічної стабільності та процвітання.
Від депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради та від себе особисто,
бажаю вам міцного здоров'я, добробуту й вагомих професійних здобутків!
З повагою,
міський голова Володимир МИРОШНИК

16 липня відзначають своє професійне свято бухгалтери. У день свого професійного свята, прийміть найщиріші побажання здоров'я, довголіття, бадьорості та
наснаги. Ваша відповідальна робота є невід'ємною складовою успішного розвитку
організації. Бажаю Вам подальшої плідної праці та нових звершень.
Без вашої важливої та надзвичайно відповідальної професії важко взагалі уявити
роботу будь-якої установи, чи підприємства.
Від депутатського корпусу, виконавчого комітету міської ради та від себе особисто, щиро бажаю Вам міцного здоров'я, впевненості у власних силах та удачі.
З повагою,
міський голова Володимир МИРОШНИК

Час задуматись
Однією із умов процвітання
населеного пункту є забезпечення чистоти та порядку на його
вулицях. В Городищі забезпеченням цієї важливої умови займається бригада благоустрою
міської ради (бригадир Надія Грицай). Основним завданням бригади благоустрою міської ради є
наведення чистоти та порядку в
Городищі. Саме працівники бригади виконують важку, проте таку
важливу роботу. Складно собі
уявити, на що б перетворилося
місто, якби не вони. Щодня працівники бригади благоустрою
зіштовхуються з нашою байдужістю, перед усім до власного
міста. Мабуть, половину роботи,
яку вони роблять, можна було б
не робити, якби не наш менталітет, адже «дуже складно» пройти 20 метрів у центрі Городища до
найближчого сміттєвого бака,
набагато легше викинуть його.
Часто працівники бригади прибирають «джунглі» під дворами
жителів міста, адже цим жителям
не дозволяє гідність навести порядок біля свого будинку, натомість
гідність дозволяє жити в зарослях
і серед смітників. Хоча Правилами благоустрою міста Городище

передбачено, що кожний зобов'язаний прибирати прилеглу до
домоволодіння та об'єкту господарювання територію.
За угодою з міською радою
до робіт з благоустрою залучалися тимчасово непрацюючі, які стоять на обліку у районному Центрі
зайнятості. Вони виконували
роботи по прибиранню вулиць
від сміття, вирізали застарілі дерева та інші роботи по облаштуванню Городища.
Окрім очищення вулиць, бригада благоустрою займається упорядкуванням міських клумб.
Однією із останніх добрих
справ, які виконала бригада – приведення до належного вигляду
скверу та Обеліску, біля «гарячки», що в районі колишнього цукрокомбінату. Працівники
декілька днів наводили тут порядок: вирізали поросляк, згрібали
та вивозили сміття. Варто зазначити, що на цій, порівняно невеликій ділянці, вивезено кілька
причепів гілок, сміття. З цього
можна робити висновок, що
належного прибирання тут не
робилося вже кілька років. Сміття
накидали самі ж люди, яким про-

До уваги жителів Городища

сто «необхідно» викинути папірець у кущі… От і назбиралося
таких папірців достатньо. Тепер
кожен може порівняти що робилося до і після. Вони також навели порядок на подвір'ї старої школи, де відбувалося святкування
Івана Купала. Звичайно, цю роботу непомітно, на перший план
виходить робота інших, проте ці
лікарі міста виконали не менш
важливу місію.
Уже традиційно із настанням
літнього тепла, а, особливо, коли
пройдуть дощики, рослинність
буяє і росте наче з води. З настанням таких «жнив», деякі жителі
Городища та колективи установ і
організацій, які знаходяться на
території міста, долучаються до
прибирання своїх домоволодінь
та прилеглих територій. Вже вчергове, працівники апарату міської
ради заходилися прибирати Городище від бруду та зарослів кущів,
чагарників та трави.
― Порядок у місті розпочинається з ладу у кожному дворі та
сквері, з прибраних прибудинкових територій житлових будинків
та вичищених територій навколо
підприємств, організацій та уста-

У зв'язку з підготовкою до Всеукраїнського перепису населення, що відбудеться в
2013 р., просимо всіх громадян відновити номерні таблички житлових будинків. В
разі відсутності номерних табличок – звертатися до КП «Комунальник».
Виконавчий комітет міської ради

нов, – зазначає міський голова
Володимир Мирошник. – Як
кожен господар наводить лад у
своєму дворі, так і ми повинні прибирати ту територію, за яку несемо відповідальність.
В суботнику прийняв участь
також і депутат міської ради
Сергій Скалига.
Загалом, наведено лад
майже скрізь у місті та навколо
нього, за що варто подякувати
усім причетним. Прибрано територію вулиць Кожедуба, 1 Травня,
Індустріальна, Чехова, частину
вул. Чапаєва, стадіон ФК «Цукровик». Добре прибрали власну та
прилеглу території: Городищенський РЕМ, ТОВ «Вторметал»,
«Золота рибка», ТОВ «Горизонт
ВВ» та ін. За що їм велика подяка.
Певні проблеми викликало «достукатися» до деяких жителів
вулиці 1 Травня. За останній період проти порушників складено
сім протоколів. По-іншому думають деякі жителі вулиці Театральної, вони також не проявляють
великий ентузіазм. Це лише
короткий перелік, список набагато більший. Подібною є ситуація і
з деякими підприємцями, які
живуть за принципом «територію, для заробляння грошей – приберу, а прилеглу –прибирає хай
той, кому більше треба». Тому ще
раз варто нагадати, що за порушення Адміністративного кодексу України та Правил благоустрою
міста, винних буде притягнуто до
відповідальності.
За кошти міського бюджету
проведено ямковий ремонт по
вул. Чехова, встановлено дерев'яний павільон на території заводського ринку. Цей павільон
може також слугувати як зупинка
під час негоди.
Упорядкували міське
сміттєзвалище. Люди вивозять
сміття і висипають його куди
бачать посеред сміттєзвалища.
Провізши певну відстань, мабуть,
дуже складно проїхати ще 30 м,
щоб висипати його на кучу, в
народі про таке кажуть «пливплив, а на березі втопився». Звичайно, вивозять різне, трапляються цвяхи, шурупи та інші гострі
металеві речі, які несуть загрозу
автомобільним шинам. Щоб уберегти власний автомобіль, краще
здавати побутові відходи до спеціального транспорту КП «Комунальник», графік вивозу сміття по
вулицях міста розміщено в нашій
газеті. Ціна вивозу – мізерна у
порівнянні з ремонтом автомобіля, або штрафом за забруднення
навколишнього середовища.
Дехто думає, що краще висипать
у лісосмугу, все рівно не попа-

дусь. Проте це не так, працівники
міської ради здійснюють регулярні рейди-перевірки з метою
виявлення порушників. На цих
осіб складатимуться протоколи з
подальшим накладенням штрафу.
Значну проблему становлять
стихійні сміттєзвалища, що «розростаються» за декілька років,
ніби, гриби після дощу. Характерною тенденцією є факт: якщо
хтось викинув хоча б один пакет із
побутовими відходами, через
декілька днів на цьому ж місці
вже з'являється багато таких
клунків. І несуть сюди звідусіль,
як кажуть «І старі, і малі». До чого
ж ми дійдемо з таким відношенням?
За ініціативи голови райдержадміністрації Олександра Ганжі,
в Городищі на Вільшанці організовано місце відпочинку, завезено пісок, встановлено перила для
зручнішого спуску до води. «Наш
народ» уже зруйнував ці перила,
які проіснували трохи більше місяця. ПП О.Є. Єпіфанов за власний
рахунок встановив добротну
бесідку, яка також відчула на собі
відпочивальників, «збагатившись» кількома культурними
написами.
Складною є ситуація у
міському саду за районним Палацом культури. Тут «розважається» молодь, залишаючи після
себе залишки своїх розваг: пляшки з-під алкогольних напоїв, пакети, бумагу. Іноді, складається таке
враження, що біля лавочок є переносна олійниця, настільки багато
накидано насіннєвих лушпайок.
При чому ця олійниця «переїжджає» до кожної лавочки. Наведенням благоустрою в парку,
окрім працівників комунального
підприємства та бригади благоустрою міської ради, займалася і
учнівська та студентська молодь.
Тож переконливе прохання
до мешканців нашого міста, викидати відходи у відведеному для
цього місці, не треба шкодить в
першу чергу, собі, а потім своїм
нащадкам. Не вивозьте, будь ласка, сміття на територію колишнього цукрокомбінату, за районний палац культури, урочище
"Довжик".
Дбайливе ставлення до
навколишнього середовища –
обов'язок кожного. У наших
силах зробити світ навколо себе
кращим. Активна участь мешканців у проведенні суботників
вказує на підвищення рівня громадської активності та соціальної
відповідальності.
Олександр МЕДВЕДЄВ

До уваги жителів міста

28.06.2012 р о 21 год.39 хв. на перегоні Городище – Хлистунівка, поїздом смертельно
травмовано людину похилого віку. Тому прохання до всіх мешканців Городище – будьте
обережними, переходячи через залізничні колії, не будьте легковажними. Життя і здоров'я дається лише раз.
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ЗУСТРІТИСЯ, ЩОБ ДОПОМОГТИ
26 червня відбулися «Перші
народні збори Городищенського району», ініціатором яких виступив Герой
України, депутат обласної ради Геннадій Бобов. Збори пройшли в дусі
активної дискусії, в ході якої Геннадій
Борисович дізнався про найболючіші
проблеми Городищини, щоб вирішити
їх. На його думку проблеми нашого
району поділяються на 3 групи:
соціальні проблеми (високий рівень
смертності та низький рівень народжуваності, високий рівень еміграції,
наркоманія, алкоголізм); економічні
проблеми (масове безробіття, безгрошів'я, відсутність перспективи, руйнація галузей, недбайливість багатьох
підприємців до землі й води); проблеми духовності й освіти (забуття й неповага, низький рівень забезпеченості
шкіл, руйнація професійно-технічної
освіти, байдужість та вседозволеність,
маємо згадати, що таке допомога і
закон).
– Проблеми системні. Першочерговими кроками мають стати: створен-

ня в кожному районі близько 3 тисяч
робочих місць, за рахунок запущення
нових підприємств. Необхідно ввести
заборону ліквідації підприємств, введення закону про збільшення плати за
землю. Проблеми інфраструктури має
вирішувати не лише влада, а й приватні
підприємці. Потрібно збільшувати виплати за народження дитини в сільській
місцевості, за умови, якщо родина залишиться проживати в селі. Депутати і
чиновники повинні відповідати за свої
слова, ― заявив під час свого виступу
Геннадій Бобов.
З кожною хвилиною бажаючих виступити ставало дедалі більше, адже це і
не дивно, в кожного з нас є проблеми,
які необхідно вирішити, чимало з яких
самотужки вирішити складно, от люди і
ділилися своїми турботами, хвилюваннями та переживаннями з Геннадієм
Борисовичем. Проте, негаразди, які
переживає наша країна і місто, зокрема, існують роками. Щоб вирішити частину з них необхідні значні кошти, для

решти – самовіддана спільна робота на
результат.
На зборах виступив голова районної ради Олександр Біба та міський
голова Володимир Мирошник. Вони
охарактеризували ситуацію міста та
району, акцентували увагу на економічному, соціальному потенціалі нашого краю. Жителів міста хвилювали,
перш за все, економічний розвиток
Городища, розбудова інфраструктури,
соціальні гарантії, проблеми зайнятості та рівень заробітної плати. Депутат міської ради Надія Мусієнко переймалася проблемами ветеранів Великої
Вітчизняної війни та дітей війни, депутата міської ради, завідуючу дошкільним навчальним закладом «Джерельце» Любов Білан хвилювало питання
відкриття додаткової дитячої групи в
садку та дитячого майданчика.
Таким чином, збори пройшли
плідно, люди охоче ділилися наболілим, щиро вірячи, що Геннадій Бобов
зможе їм допомогти.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Із сесійної СВЯТО З ПРИСМАКОМ ДИТИНСТВА
зали
5 липня відбулося засідання 18
сесії міської ради 6 скликання, у
роботі якої взяв участь 21 депутат. Відкрив та провів засідання
сесії міський голова Володимир
Мирошник. На порядок денний
винесено близько 65 питань. Депутати міської ради заслухали бюджетні питання, по яких доповіла
начальник відділу обліку та звітності міської ради Лариса Трохименко, затвердили внесення змін
до статуту КП «Комунальник» (доповідач: економіст міської ради
Олена Лебедь), затвердили додаток до Програми «Соціальноекономічного розвитку міста Городище на 2011 – 2015 роки», внесено доповнення до міської Програми «Турбота», затвердили міську
Програму «Обдаровані діти» на
2012 – 2015 роки (доповідач: секретар міської ради Андрій Оверченко) та земельні питання, по яких
доповіли заступник міського голови по земельних питаннях Микола
Скалига та інженер-землевпорядник міської ради Сергій Качур.
Олександр МЕДВЕДЄВ

11 липня прийнято відзначати Всесвітній
день шоколаду. Його започаткували святкувати у 1995 р. у Франції. В кожного з нас це
свято із солодким присмаком дитинства.

Саме тому, керівники
міської ради вирішили
завітати до дошкільних навчальних закладів Городища, щоб
привітати маленьких
городищенців та вручити їм солодкі подарунки. Дітей привітали
перший заступник міського голови Анатолій Вибрик, секретар міської ради Андрій Оверченко, депутати міської ради Віталій Гейко, Марія
Шматкова, Галина
Діхтяр, Оксана
Для малечі було організовано цікаву проСенецька та Любов Білан. Діти отримали
море вражень, адже для дітей головне – це граму: розважали їх казкові персонажі, з
увага, а керівники міста та депутати міської веселими конкурсами, танцями та піснями,
ради отримали масу позитивних вражень учасники яких отримали солодощі.
від спілкування з дітьми.
Олександр МЕДВЕДЄВ

ВІДЗНАЧИЛИ
СКОРБОТНИЙ
ДЕНЬ
22 червня – День скорботи і
пам'яті. Саме цього дня в 1941 р.
нацистська Німеччина напала на
Радянський Союз.
Щоб вчергове вшнувати пам'ять полеглих та подякувати
живим Героям-визволителям,
відбулося урочисте покладання
квітів до Обеліска Слави, яке розпочалося на Площі Миру, звідки
учасники ходи пройшли до
Пагорба Слави. В заходах прийняли участь голова райдержадміністрації Олександр Ганжа,
голова районної ради Олександр Біба, міський голова Володимир Мирошник, перший
заступник міського голови
Анатолій Вибрик, районний
військовий комісар Олександр
Салоух, голова районної організації організації ветеранів
Сергій Каюкін. Від ветеранів
участь у покладанні квітів прийняв Юрій Сук.
Олександр МЕДВЕДЄВ

22 червня в історії
нашого Городища сталася непересічна подія, до нас завітав чемпіон світу з боксу у
важкій вазі, лідер
Партії «Удар» Віталій
Кличко. Він зустрівся
із жителями міста та
району в приміщенні
районного Палацу
культури. Славетний
спортсмен не лише
говорив із жителями
на політичні та господарські теми, а й погодився надати автографи своїм шанувальникам.
Власна інф.
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ВОДА – ЦЕ ЖИТТЯ
Вода сама по собі не має живильної цінності, але вона - неодмінна складова частина всього живого. Жоден із живих організмів нашої планети не може існувати без
води. Протягом усього свого життя людина щодня має справу з водою. Вона використовує її для пиття і їжі, для гігієнічних потреб, влітку - для відпочинку, взимку - для опалення. Для людини вода є більш цінним природним багатством, ніж вугілля, нафта,
газ, залізо, тому що вона незамінна.
Стан відкритих водоймищ Городища на сьогодні вкрай незадовільний внаслідок
їхнього забруднення. Цьому ми «завдячуємо» відпочивальникам, які залишають
після себе залишки свого відпочинку.
Про те, якою ж є ситуація із забезпеченням водою населення міста, наша розмова
із першим заступником міського голови Анатолієм Вибриком.

Добру справу зроблено для жителів міста, на доріжках, там де клумби
перед адмінбудинком встановлено добротні дерев'яні лавки. Ця справа
зініційована міським головою Володимиром Мирошником. Тепер кожен, хто
хоче посидіти в затінку берези, помилуватися квітами, зможе це зробити.
Власна інф.
На фото: керуючий справами виконавчого комітету міської ради
Михайло Ніколаєнко та інженер-землевпорядник міської ради Сергій
Качур встановлюють лавки

–Анатолію Борисовичу, як Ви можете охарактеризувати ситуацію із забезпеченням питною водою в Городищі?
–Я вважаю, що зайве нагадувати про
необхідність бережливого ставлення питної води.
Є відповідне рішення виконавчого комітету
міської ради від 22 квітня 2009 р. №141 «Про заборону забору води із центрального водогону для
поливу городів». Відповідно до цього рішення,
питну воду не можна використовувати для поливу
городів, газонів, присадибних ділянок. Але як
свідчить практика, особливо у спекотну погоду,
мешканці міста – користувачі водогону поливають свої земельні ділянки, що призводить до
нестачі води для побутових потреб. А тому, комунальною службою будуть вживатися всі заходи
щодо попередження таких ситуацій. Також просимо всіх користувачів водогону
–Які ж проблеми існують у водопостачанні
Городища?
–Житлово-комунальна галузь має чимало
проблем, а галузь забезпечення питною водою як
складова ЖКГ не є виключенням. Болючою залишається проблема із реконструкцією міського
водогону. Він побудований у 1956 р., його протяжність складає 21,5 км, забезпечує питною
водою 1320 абонентів та налічує 4 скважини для
забору води. Жодного разу не проводився капітальний ремонт центрального водогону, тому
маємо значні втрати води через пориви. Для того,
щоб ліквідувати пошкодження, ми змушені на певний час перекривати водопостачання мешканцям
міста, за що приношу свої вибачення. Працівники,
які безпосередньо працюють над ліквідацією
поривів, виконують свою роботу і в морозну погоду, і в спеку. У теплу пору року бувають проблеми
із забезпеченням питною водою мешканців квартир верхніх поверхів багатоповерхових будинків,
а також жителів вул. Нова і вул. Гагаріна. Це пов'язано зі збільшенням забору воду із водогону. Для
часткового вирішення проблеми для жителів вул.
Нова вода підвозиться спеціальним автомобілем.
На цій вулиці відсутні колодязі і скважини, і поки
по-іншому «питну» проблему не вирішити.
Ще однією проблемою, над якою необхідно
працювати – це якість води. Наша вода не відповідає стандартам як по жорсткості, так і по вмісту
нітратів. Якщо із жорсткістю є шляхи вирішення – в
цьому році заплановано систему очистки води, то
із нітратами питання стоїть гостріше. Нітрати практично не можна нейтралізувати і в цьому
складність вирішення проблеми.
До проблем можна додати і забруднення
водоймищ жителями міста, які не задумуються,
що вони коять. Проте вирішення цього питання
залежить від самих мешканців. Доки вони не
усвідомлять всієї серйозності питання - доти це
питання не буде закрите. Адже не берегах водой-

мищ і не лише з яких забирають воду, лежить
сміття, які накидали самі ж люди. Комунальні/
службфміста просто не встигаївшь прибирати ці
відходи...
–Так, проблеми є, проте, мабуть, є і шляхи їх
розв'язання?
–Безумовно, ми працюємо над вирішенням
цих проблем під керівництвом міського голови
Володимира Мирошника, активно включаються
у вирішення проблем депутати міської ради та
члени виконавчого комітету міської ради. Розроблено план заходів, відповідно до Програми «Будуємно нове Городище», Програми «Питна вода»,
враховано рішення зібрань «За відродження
Городищенського району»,
«Молодіжного
форуму», «Перших народних зборів Городищини», ініційованих Героєм України, депутатом
обласної ради Геннадієм Бобовим. Для вирішення проблеми водозабезпечення мешканців
верхніх поверхів багатоповерхівок та жителів
вулиці Нова, заплановано побудову водонапірної
башти, побудову нової скважини для забору
води, яка б відповідала всім санітарним вимогам.
По мірі можливостей, а саме, наявності коштів,
будемо проводити реконструкцію центрального
водогону.
А проти тих, хто забруднює природу, будемо
вживати найсерйозніші заходи в межах нашої компетенції, будемо складати протоколи на порушників з подальшим накладенням штрафів, розмір
яких коливається від 340 до 1460 гривень.
Розмову вів Олександр МЕДВЕДЄВ

Нагадаємо, що ФК «Городище» грає у вищій лізі Чемпіонату Черкаської області з футболу.
Команди зіграли перше коло. Нагадаємо як виступали городищани в рамках Чемпіонату.
ПЕРШЕ КОЛО
20. ФК "Спартак-БЗК" -- ФК "Городище" - 5:0
5 тур - 2 червня (субота)
21. ФК "Городище" - МФК "Христинівка" - 0:4
22. ФК "Ретро" -- ФК "Спартак-БЗК" - 3:1
23. ФК "Авангард" - "Наша Ряба" - 0:5
24. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК "Уманьферммаш" - 1:0
25. "Ураган" - ФК "Зоря" - 0:2

1 тур - 5 травня (субота)
1. "Наша Ряба" - МФК "Христинівка" - 0:0
2. ФК "Спартак-БЗК" -- ФК "Уманьферммаш" - 0:0
3. ФК "Городище" - ФК "Зоря" - 0:2
4. ФК "Ретро" -- "Ураган" - 4:2
5. "Авангард" - "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - 0:3
2 тур - 12 травня (субота)
6. МФК "Христинівка" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - 0:2
7. "Ураган" - ФК "Авангард" - 2:0
8. ФК "Зоря" -- ФК "Ретро" - 4:0
9. ФК "Уманьферммаш" -- ФК "Городище" - 8:1
10. "Наша Ряба" -- ФК "Спартак-БЗК" - 2:1
3 тур - 19 травня (субота)
11. ФК "Спартак-БЗК" - МФК "Христинівка" - 3:1
12. ФК "Городище" - "Наша Ряба" - 3:2
13. ФК "Ретро" -- ФК "Уманьферммаш" - 1:2
14 ФК "Авангард - ФК "Зоря" - 0:3 (08.07.2012)
15. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" -- "Ураган" - 3:0 (07.07.2012)
4 тур - 26 травня (субота)
16. МФК "Христинівка" - "Ураган" - 5:1
17. ФК "Зоря" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - 1:2
18. ФК "Уманьферммаш" -- ФК "Авангард" - 9:0
19. "Наша Ряба" - ФК "Ретро" - 0:2

6 тур - 9 червня (субота)
26. МФК "Христинівка" -- ФК "Зоря" - 2:1
27. ФК "Уманьферммаш" - "Ураган" - 2:3
28. "Наша Ряба" - ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - 0:2
29. ФК "Спартак-БЗК" - ФК "Авангард" - 5:0
30. ФК "Городище" - ФК "Ретро" - 1:1
7 тур - 16 червня (субота)
31. ФК "Ретро" - МФК " Христинівка" - 2:1
32. ФК "Авангард" - ФК "Городище" - 1:2
33. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК "Спартак-БЗК" - 0:0
34. "Ураган" -- " Наша Ряба" - 1:2
35. ФК "Зоря" - ФК "Уманьферммаш" - 1:1
8 тур - 23 червня (субота)
36. МФК "Христинівка" -- ФК "Уманьферммаш" - 2:1
37. "Наша Ряба" -- ФК "Зоря" - 3:1
38. ФК "Спартак-БЗК" -- "Ураган" - 3:1
39. ФК "Городище" -- ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - 1:3
40. ФК "Ретро" -- ФК "Авангард" - 7:1
9 тур - 30 червня (субота)
41. ФК "Авангард" -- МФК "Христинівка" - 0:2 (01.07.2012)
42. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" -- ФК "Ретро" - 4:0
43. "Ураган" -- ФК "Городище" - 3:2
44. ФК "Зоря" -- ФК "Спартак-БЗК" - 3:1
45. ФК "Уманьферммаш" -- "Наша Ряба" - 3:3
Власна інф.
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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
Продовження. Початок у №5
тягом року з дня подання заяви, 14943
сім’ї, які самостійно переселяються з радіоактивно забруднених територій та 13003
сім’ї постраждалих, віднесених до категорії
2, які мають право на позачергове забезпечення житлом. Для вирішення питання
щодо забезпечення зазначених категорій
громадян необхідно близько 10 млрд. гривень.
Протягом багатьох років зазначена
категорія осіб не забезпечується житлом.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Державним бюджетом на ці цілі передбаСПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МЕДИЧНОГО чені видатки у сумі 105,9 млн. гривень, що
ЛІКУВАННЯ ГРОМАДЯН,
дасть можливість (за прогнозними розраІНВАЛІДНІСТЬ ЯКИХ ПОВ’ЯЗАНА
хунками) придбати близько 353 квартири.
З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ
Державним бюджетом на 2012 р. передбаКАТАСТРОФОЮ
Спеціального медичного лікування гро- чені видатки на:
мадян, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (пункт 1.6. доручення Президента України від 15.03.12.
Проблема, яку передбачається вирішити
На початок 2012 року на диспансерному обліку в медичних закладах системи охорони здоров'я знаходилось 2 млн. 167 тис.
88 постраждалих осіб, що зазнали впливу
наслідків Чорнобильської катастрофи, що
становить 96,8 відсотка загальної кількості
постраждалих. За період з 1988 року по
2012 рік значно зросла інвалідність ліквідаз а б е з п е ч е н н я ж и тл о м в о ї н і в торів.
Особливої уваги сьогодні потребують інтернаціоналістів у сумі 50,9 млн. гривень;
забезпечення житлом громадян, які
проблеми здоров'я дітей, підлітків, народжених від постраждалих осіб (учасників постраждали внаслідок Чорнобильської
ліквідації наслідків аварії на Чорно- катастрофи – 50 млн. гривень; будівництво
бильській АЕС, евакуйованих). Частка здо- (придбання) житла для інвалідів по зору і
рових серед даного контингенту протягом слуху – 5 млн. гривень.
Суть пропозиції Президента України
періоду спостереження зменшується,
Передбачити збільшення видатків дерзбільшується кількість осіб з хронічними
захворюваннями. В основному це хвороби жавного бюджету з метою поліпшення
органів травлення, нервової системи, соціального захисту громадян, інвалідність
органів кровообігу. Законом України «Про яких пов’язана з Чорнобильською катасДержавний бюджет України на 2012 рік» на трофою, інвалідів Великої Вітчизняної
комплексне медико-санітарне забезпе- війни, воїнів-інтернаціоналістів, інвалідів
чення та лікування громадян, які постраж- по зору та слуху. Очікуваний результат від
дали внаслідок Чорнобильської катастро- реалізації соціальної ініціативи
Поліпшення забезпечення житлом
фи передбачено відповідно 21,3 млн. гривень. Суть пропозиції Президента України інвалідів війни, воїнів-інтернаціоналістів,
Збільшити фінансування на забезпе- громадян, які постраждали внаслідок Чорчення спеціалізованого медичного ліку- нобильської катастрофи, інвалідів по зору і
вання громадян, інвалідність яких слуху. За рахунок передбачених додаткопов’язана з Чорнобильською катастрофою. вих видатків планується придбати у поточОчікуваний результат від реалізації ному році додатково 706 квартир. Таким
чином усього буде придбано 1059 квартир.
соціальної ініціативи
Механізми реалізації соцініціативи
Збільшення кількості постраждалих
Законом України “Про внесення змін
внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, які отримають спеціалізовану до Закону України “Про Державний бюджет України на 2012 рік” збільшені видатки
медичну допомогу.
н а з а б е з п е ч е н н я ж и тл о м в о ї н і в Механізми реалізації соцініціативи
Шляхом внесення змін до Державного інтернаціоналістів на 40,1 млн. гривні; гробюджету України на 2012 рік за програмою мадян, які постраждали внаслідок Чорноб«Комплексне медико-санітарне забезпе- ильської катастрофи – на 100 млн. гривень;
чення та лікування онкологічних захворю- будівництво (придбання) житла для
вань із застосуванням високовартісних інвалідів по зору і слуху – на 10 млн. гримедичних технологій громадян, які вень.
Крім того, передбачені видатки на
потрпждали внаслідок Чорнобильської
забезпечення житлом інвалідів війни у сумі
катастрофи».
Поточний стан реалізації соціальної 71,7 млн. гривень. (Загальна сума видатків
на реалізацію ініціативи складе у 2012 р.
ініціативи
Законом України «Про внесення змін 221,8 млн. грн.).
Поточний стан реалізації соціальної
до Державного бюджету України на 2012
рік» збільшено видатки на спеціалізоване ініціативи
Питання використання коштів на
медичне лікування зазначеної категорії грозазначені цілі врегульовані нормативномадян з 21,3 млн. грн. до 50 млн. гривень.
правовими актами.
ІНВАЛІДАМ-ЛІКВІДАТОРАМ АВАРІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ
НА ЧАЕС, ІНВАЛІДАМ ВЕЛИКОЇ
СИТУАЦІЙ У РОДИНІ, ОСОБЛИВО
ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВОЇНАМУ СІМ’ЯХ З ДІТЬМИ, ТА НАДАННЯ
ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТАМ, ІНВАЛІДАМ
СВОЄЧАСНОЇ ДОПОМОГИ
ПО ЗОРУ ТА СЛУХУ – ПРИСКОРЕНЕ
ПРИДБАННЯ ЖИТЛА
Ужити заходів щодо вдосконалення
Будівництва (придбання) житла для роботи соціальних служб шляхом повного
громадян, інвалідність яких пов’язана з охоплення соціальними послугами найуЧорнобильською катастрофою, інвалідів разливіших категорій населення, раннього
війни, інвалідів по зору і слуху, передба- виявлення проблемних сімей та вчасного
чивши видатки на ці цілі відповідно до надання їм підтримки (пункт 3. доручення
обґрунтованих потреб (пункт 1.6. доручен- Президента України від 15.03.12)
ня Президента України від 15.03.12.
Проблема, яку передбачається вирПроблема, яку передбачається вир- ішити
ішити
На даний час здійснюється недостатнє
Станом на 1 січня 2012 р. в Україні вир- попереднє виявлення проблем у сім’ях,
ішення житлового питання потребують 37 особливо з дітьми, та не вживаються захо768 сімей, з них 9 822 сім’ї інвалідів- ди щодо усунення цих проблем, а тому
чорнобильців, які відповідно до законода- батьки позбавляються батьківських прав
вства повинні забезпечуватися житлом про- на дітей, поширюється алкоголізм та

наркоманія.
Потреба у наданні соціальних послуг
становить 4 млн. осіб, що перебувають у
складних життєвих обставинах.
Суть пропозиції Президента України
Створити з червня 2012 року інститут
соціальних працівників з чисельністю 12
000 працівників у розрахунку 1 працівник
на 1 500 осіб населення на території кожної
сільської та міської ради, які б:
- здійснювали своєчасне виявлення
можливих проблем у сім’ях, особливо у
сім’ях з дітьми, інвалідами;
- вживали заходів щодо надання допомоги в усуненні можливих проблем, шляхом сприяння у працевлаштуванні, здобутті професії, освіті, лікуванні, соціальній
реабілітації;
- сприяли у своєчасному одержанні
державних соціальних допомог та послуг;
- сприяли залученню до надання допомоги сім’ям благодійних фондів, громадських організацій, державних органів.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
Забезпечення соціальними послугами
осіб, які перебувають у складних життєвих
обставинах за участю держави, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських, благодійних та релігійних організацій із залученням різних джерел фінансування, у тому
числі бюджетних коштів.
Попередження проблем у сім’ї, зменшення майбутніх проблем, дозволить скоротити або не допустити випадки позбавлення дітей батьківського піклування.
Механізми реалізації соцініціативи
Для досягнення цієї мети необхідно:
- запровадити механізм прямого
фінансування Центрів та закладів соціального обслуговування окремим рядком в
Бюджетному кодексі України;
- розширити повноваження органів
місцевого самоврядування у сфері організації та здійснення соціальної роботи;
- залучити територіальні громади до
розв'язання проблем сімейного неблагополуччя;
- збільшити чисельність працівників
соціальних служб;
- підвищити кваліфікацію та компетентність персоналу установ та закладів
соціального обслуговування, набуття ними
навичок з вивчення потреб громади у
соціальних послугах, оцінювання стану,
потреб користувачів соціальних послуг,
підвищення результативності виконання
індивідуальних програм реабілітації тощо.

Для максимального задоволення
потреб громадян вже в даний час діючою
мережею установ соціального обслуговування, проводиться робота з розвитку
нових видів соціальних послуг та інноваційних форм соціальної роботи. Поточний
стан реалізації соціальної ініціативи В усіх
регіонах розроблено план заходів із розвитку системи надання соціальних послуг.
До реформування системи соціальних
послуг залучається міжнародна технічна
допомога, зокрема Уряд співпрацює у
цьому напрямі з ПРООН, ЮНІСЕФ, з березня 2012 року розпочато проект Twinning ―
“Підтримка розвитку системи соціальних
послуг в Україні”.
Прийнято розпорядження Кабінету
Міністрів України від 28 березня 2012 р. №
189 “Про затвердження плану заходів з
виконання завдань соціальної політики на
2 0 1 2 2 р і к ”, я к и м п е р е д б а ч е н о
уд о с к о н а л е н н я с и с т е м и н а д а н н я
соціальних послуг.

Який обсяг додаткових коштів
потребується для реалізації ініціативи
Видатки на зазначену мету враховано у
змінах до державного бюджету на 2012 рік.
Загальна сума видатків на реалізацію
ініціативи складе у 2012 р. 380,9 млн. грн.
СІМЕЙНИЙ ЗАТИШОК –
ДІТЯМ-СИРОТАМ ТА ДІТЯМ,
ЯКІ ЗАЛИШИЛИСЯ
БЕЗ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ
С. ТІГІПКУ, А. МОГИЛЬОВУ
Ужити заходів щодо залучення дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, до різних видів сімейного
виховання, зокрема влаштування їх у
прийомні сім’ї та будинки сімейного типу
(доручення Президента України від
15.03.12)
Проблема, яку передбачається
вирішити
24 тисячі дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування
виховується у дитячих будинках та
інтернатних закладах.
Протягом року
планувалося влаштувати 870 дітей-сиріт та
д і те й , п о з б а вл е н и х б а т ь к і в с ь ко го
піклування, у прийомні сім`ї та дитячі
будинки сімейного типу. Враховуючи
соціальні ініціативи Президента України,
переглянуто прогнозовані показники
влаштування дітей, які залишилися без
піклування батьків і до кінця поточного
року в прийомні сім`ї та дитячі будинки
сімейного типу планується влаштувати
1768 дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (при цьому у І
кварталі ц.р. вже влаштовано 459 дітей).
Суть пропозиції Президента України
Забезпечити:
реалізацію права кожної дитини, яка
втратила батьківське піклування, на
виховання в сімейному оточенні.
розвиток сімейних форм виховання
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування
зменшення кількості дітей, які
виховуються в дитячих будинках та
інтернатних закладах.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи Протягом 2012 року в
сімейні форми виховання (усиновлення,
опіка, піклування, прийомні сім’ї та дитячі
будинки сімейного типу) планується
влаштувати понад 13,5 тис. дітей та
збільшити кількість дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, в
прийомних сім’ях та дитячих будинках
сімейного типу до 10,5 тис. дітей.
Механізми реалізації соцініціативи
Реформувати систему інтернатних
закладів шляхом влаштування дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
піклування, в сім’ї громадян.
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. 380,9 млн. грн.).
Збільшено обсяг субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом “гроші ходять за дитиною” із
344 до 381,8 млн. гривень.
Прийнято розпорядження Кабінету
Міністрів, яке сприятиме проведенню у м.
Кіровограді на базі комунального закладу
“Дитячий будинок “Наш дім”
експерименту щодо запровадження
інноваційної форми влаштування і
виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, та
забезпечення умов для їх успішної
інтеграції у суспільство.
ПСИХІЧНО ХВОРИМ –
СІМЕЙНИЙ ЗАТИШОК
З 1 травня 2012 року збільшення
державної допомоги працездатним
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малозабезпеченим особам, які
здійснюють догляд за психічно хворими,
до розміру мінімальної заробітної плати
(абзац 4 пункту 1.1. доручення Президента
України від 15.03.12)
Проблема, яку передбачається
вирішити
На даний час особам, які проживають
разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду,
на догляд за ним виплачується державна
допомога у розмірі 10 відсотків
прожиткового мінімуму для працездатних
осіб. З 1 квітня п. р. це 109,4 гривні,
допомогу отримують 7,1 тис.
малозабезпечених особи.
Суть пропозиції Президента України
Передбачити виділення додаткових
видатків з державного бюджету для
збільшення розміру допомоги особам, які
проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи
внаслідок психічного розладу, на догляд за
ним у розмірі мінімальної заробітної плати
(з квітня п. р. – 109,4 гривні).
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
Поліпшення рівня життя сімей, які
здійснюють догляд за інвалідами
внаслідок психічного розладу, а також
з’явиться можливість повернення у сім’ю
близько 8,3 тис. хворих осіб, які на даний
час проживають у психоневрологічних
інтернатах Механізми реалізації
соцініціативи
Особам, які здійснюють догляд за
психічно хворим, буде виплачуватися
допомога у розмірі мінімальної заробітної
плати з таким розрахунком, щоб доходи
такої особи і допомога не перевищували 3х прожиткових мінімумів.
Підвищений розмір допомоги буде
виплачуватися з травня 2012 року.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
Н а д а н и й ч а с М і н с о ц п ол і т и к и
опрацьовується та узгоджується проект
змін до Закону України “Про психіатричну
допомгу” та проект постанови Уряду щодо
в р е г ул ю в а н н я ц ь о го п и т а н н я , я к і
найближчим часом будуть розглянуті
Урядом.
Який обсяг додаткових коштів
потребується для реалізації ініціативи
Видатки на виплату збільшеного розміру
такої допомоги враховано у змінах до
Державного бюджету України на 2012 рік у
сумі 131,2 млн. гривні.
НОВЕ ЖИТТЯ – НОВА ЯКІСТЬ
ЗАХИСТУ МАТЕРІ Й ДИТИНИ
Передбачити заходи щодо забезпечення: «створення сучасних перинатальних центрів у регіонах України для
надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги, збільшивши
видатки за відповідною бюджетною
програмою на 269 млн. гривень» (пункт
1.9. доручення Президента України від
15.03.12).
Проблема, яку передбачається
вирішити
Недостатній рівень надання медичної
допомоги майбутнім матерям, що мають
проблеми зі здоров‘ям, та дітям,
народженим живими – має наслідком
високу смертність серед них.
В Україні показник смертності дітей,
народжених живими, майже удвічі
перевищує цей показник по Євросоюзу.
Так, за 2 місяці поточного року цей
показник в Україні склав 8,97 смертей на
1000 народжених живими, і у той же час в
Євросоюзі – близько 4,5.
Суть пропозиції Президента України
Підняти на якісно новий, сучасний
рівень питання охорони материнства та
дитинства шляхом створення (у період до
2014 року) мережі перинатальних центрів,
що охоплюватиме всі регіони України,
забезпечення цих центрів інноваційними
технологіями та сучасним обладнанням,
надання високоспеціалізованої медичної
допомоги майбутнім матерям, що мають
проблеми зі здоров‘ям, та дітям, народженим живими. Очікуваний результат від
реалізації соціальної ініціативи
Питання охорони материнства та
дитинства буде піднято на якісно новий,
сучасний рівень. Це дозволить – знизити
показники смертності народжених живими дітей до рівня показників Євросоюзу.
Механізми реалізації соцініціативи
Верховна Рада Україна прийняла Закон
України "Про внесення змін до Закону
України "Про Державний бюджет України

на 2012 рік" від 12 квітня 2012 р. № 4647,
згідно з яким збільшено видатки на
реалізацію зазначених заходів на 269 млн.
гривень і зараз вони становлять 379 млн.
гривень.
Кошти будуть спрямовані Раді
міністрів Автономної Республіки Крим,
обласним, Київській та Севастопольській
міським держадміністраціям як
розпорядникам бюджетних коштів
нижчого рівня, які є замовниками проектів
створення регіональних перинатальних
центрів, на здійснення заходів щодо:
• реконструкції, • в и к о н а н н я
ремонтних робіт, •
технічного
переоснащення приміщень (будівель,
споруд), виділених для розміщення
перинатальних центрів, •
придбання інноваційних технологій та
сучасного обладнання.
Передбачається, що у перинатальних
центрах відповідною медичною
допомогою будуть охоплені у першу чергу
майбутні матері, що мають проблеми з
власним здоров‘ям або з народженням
дитини, що створює загрозу їх життю.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
На поточний момент відкрито три
перинатальні центри для надання
т р ет и н н о ї ( в и с о ко с п е ц і а л і з о в а н о ї )
медичної допомоги – у Кіровоградській та
Харківській областях і у м. Києві. У 2011 році
планувалося відкриття сучасних
перинатальних центрів у 8 регіонах
(Автономна Республіка Крим,
Кіровоградська, Дніпропетровська,
Донецька, Житомирська, Одеська,
Тернопільська та Харківська області), на
що було здійснено касові видатки в обсязі
108 млн. гривень.
Держінвестпроектом розробляється
проект розпорядження Кабінету Міністрів
України щодо затвердження Плану заходів
з реалізації національного проекту «Нове
життя» - нова якість охорони материнства
та дитинства» у 2012 році.
УКРАЇНЦЯМ –
ЯКІСНІ І ДОСТУПНІ ЛІКИ

Забезпечити поетапне впровадження
європейського підходу до встановлення
цін на лікарські засоби (пункт 4 доручення
Президента України від 15.03.12).
Проблема, яку передбачається
вирішити
Забезпечення населення високоякісними та ефективними лікарськими
засобами за доступними цінами
Суть пропозиції Президента України
Поетапне запровадження референтних (порівняльних) цін на лікарські засоби.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
Забезпечення насамперед соціальновразливих верств населення якісними
лікарськими засобами за доступними
цінами. Очікується зниження вартості
лікарських засобів від 20 відсотків до 2
разів.
Механізми реалізації соцініціативи
П р о в еде н н я п і л от н и х п р о е к т і в
стосовно:
Гіпертонічна хвороба
запровадження з травня ц. р. системи
державного регулювання цін на лікарські
засоби для осіб, хворих на гіпертонічну
хворобу, де передбачено використання
механізму референтних цін (перший етап);
забезпечення з вересня ц. р. хворих на
артеріальну гіпертензію лікарськими
засобами з використанням механізму
референтних цін шляхом часткового
відшкодування пацієнтам (особам, які
постраждали від Чорнобильської катастрофи, інваліди тощо) вартості відпущених
за рецептом лікарських засобів із застосуванням принципу солідарної оплати за
рахунок коштів державного бюджету
(другий етап). За розрахунками МОЗ, для
реалізації другого етапу необхідно
передбачити кошти з державного бюджету
у сумі 20 млн. гривень.

Порядок реалізації МОЗ разом з
Мінекономрозвитку встановлює та
оприлюднює граничні оптово-відпускні
ціни на лікарські засоби з урахуванням
лікарських форм, які використовуються
для пілотного проекту.
Країни, ціни у яких будуть
використовуватися при розрахунках
порівняльних (референтних) цін: Болгарія,
Молдова, Польща, Словаччина, Чехія. При
відсутності інформації про ціни виробників
у цих країнах або у випадку, якщо даний
препарат не представлений на цих ринках,
порівняльна (референтна) ціна
формується з використанням додаткових
країн для порівняння: Латвія, Угорщина,
Сербія з урахуванням оптово-відпускних
цін, які склалися в Україні.
Планується встановити
постачальницько-збутові надбавки не
вище ніж 10 відсотків оптово-відпускної
ціни та торговельні (роздрібні) надбавки
не вище ніж 25 відсотків закупівельної
ціни.
Хворим на гіпертонічну хворобу, за
наявністю показань, відповідні лікарські
з а с о б и в и п и с у ю т ь с я л і ка р я м и з а
міжнародними непатентованими назвами
на рецептурних бланках, за якими
отримують пацієнти необхідні лікарські
засоби.
В аптечних закладах:
через два місяці з моменту публікації
г р а н и ч н и х о п то в о - в і д п ус к н и х ц і н ,
припиняються операції оптових постачань
лікарських засобів у аптечну мережу за
цінами, які перевищують рівень
граничних; реалізація залишків лікарських
засобів, які були поставлені в аптечну
мережу за оптово-відпускними цінами, що
перевищують граничні, здійснюється до
закінчення їх терміну придатності;
протягом трьох місяців допускаються
оптові операції постачання ліків у аптечну
мережу лікарських засобів, ціни на які
нижче від граничних оптово-відпускних
цін, незалежно від їх реєстрації та
наявності у реєстрі граничних оптововідпускних цін.
Цукровий діабет
Забезпечення з другого півріччя ц. р.
відшкодування аптечним закладам коштів
за препарати інсуліну згідно реєстру осіб,
хворих на цукровий діабет за рахунок
асигнувань місцевих бюджетів, за переліком лікарських засобів і референтними
цінами.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
Розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 28 березня 2012 р. № 189,
відзначено завдання МОЗ разом із
заінтересованими центральними органами виконавчої влади запровадження
референтних цін на лікарські засоби і
медичні вироби.
МОЗ розроблено проекти нормативно-правових актів щодо:
проведення пілотного проекту щодо
запровадження системи державного
регулювання цін на лікарські засоби для
хворих на гіпертонічну хворобу;
запровадження пілотного проекту
відшкодування аптечним закладам коштів
за препарати інсуліну, які перебувають на
погодженні у заінтересованих центральних органах виконавчої влади.
Проект акта стосовно проведення
пілотного проекту щодо запровадження
референтних цін на лікарські засоби для
хворих на гіпертонічну хворобу планується
розглянути 25 квітня на засіданні Кабінету
Міністрів.

ВПРОВАДЖЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ
ПІДХОДІВ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ГРОМАДЯН ГІДНОЮ РОБОТОЮ
Забезпечити підготовку та внесення в
установленому порядку на розгляд
Верховної Ради України проекту Закону
України щодо забезпечення громадян
гідною роботою, в якому передбачити,
зокрема, запровадження стимулів для
роботодавців, які надають робочі місця
молоді, інвалідам, особам передпенсійного віку, іншим уразливим категоріям
населення; професійне навчання безробітних інтегрованих професій; підтвердження професійної кваліфікації працівника
за результатами неформального професійного навчання тощо (пункт 2. доручення
Президента України від 15.03.12)
Проблема, яку передбачається
вирішити
У 2009 році рівень безробіття становив
8,8 %.

За 2010-2011 роки рівень безробіття
зменшився, але проблема залишається,
оскільки є:
7,9% рівень безробіття за
методологією МОП;
20% безробіття серед молоді;
30% безробітних у сільській
місцевості;
- відсутність зв'язку між освітою та
ринком праці (40% випускників ВУЗів
працевлаштовуються не за набутою
спеціальністю);
проблеми з працевлаштуванням
людей у віці 50 і більше років;
- дефіцит можливостей для
професійного зростання та побудови
кар'єри;
низькі темпи створення нових
робочих місць.
Суть пропозиції Президента України
- обсяг державного замовлення
формувати за участю місцевих органів
влади, роботодавців у залежності від
потреб економіки, а не від можливостей
освітніх закладів;
- запровадити стажування студентів та
учнів профтехучилищ у роботодавця у
період навчання, що розширить їх
можливість у працевлаштуванні;
- надавати грошову допомогу у розмірі
5 мінімальних заробітних плат молодим
спеціалістам, які погодилися працювати у
сільській місцевості;
- стимулювати роботодавців, які
працевлаштовують молодь, інвалідів, осіб
передпенсійного віку, сиріт, одиноких
батьків та інших уразливих категорій за
рахунок Фонду соціального страхування на
випадок безробіття (можливо зменшення
внеску) та Фонду соціального захисту
інвалідів (безвідсоткова позика);
- професійне навчання безробітних
здійснювати на замовлення роботодавців
під конкретне робоче місце або в інтересах
відкриття власної справи;
- запровадження професійного
навчання безробітних інтегрованим
професіям та підтвердження кваліфікації,
набутої шляхом неформального
професійного навчання;
- запровадження ваучерів для оплати
прискореного навчання новій професії для
громадян віком від 45 років, які мають
страховий стаж не менше 15 років;
- стимулювання місцевої влади до
створення нових робочих місць;
- стимулювання створення нових
високооплачуваних робочих місць.
Очікуваний результат від реалізації
соціальної ініціативи
За попередніми оцінками, починаючи
з 2013 року, щорічно буде створюватися
близько 700 тисяч нових робочих місць.
Рівень безробіття зменшиться з 7,5 % у
2013 році до 6,5 % у 2015 році.
Механізми реалізації соцініціативи
Для реалізації цих соціальних ініціатив
Мінсоцполітики підготовлено проект
Закону, який на початку травня 2012 року
буде направлено на розгляд Верховної
Ради України.
Крім того будуть відпрацьовані
механізми співпраці роботодавців та
Фонду соціального страхування на
випадок безробіття. Буде поліпшено
обслуговування громадян Фондом
соціального страхування на випадок
безробіття.
Поточний стан реалізації соціальної
ініціативи
Мінсоцполітики:
- підготовлено нову редакцію закону
про зайнятість населення, який у травні
2012 року Кабінетом Міністрів України
буде направлено на розгляд Верховної
Ради України;
- положення законопроекту
розглянуто на зустрічах із соціальними
партнерами;
- додаткові видатки для реалізації
цього законопроекту будуть здійснені у
2013 році за рахунок коштів Фонду
соціального страхування на випадок
безробіття.
Який обсяг додаткових коштів
потребується для реалізації ініціативи
У 2012 році додаткових витрат не
потребує.
Усі видатки у 2013 році будуть
зд і й с н ю в а т и с я з а р ах у н о к ко ш т і в
загальнообов’язкового державного
соціального страхування на випадок
безробіття і лише для виплати допомоги
випускникам, які працевлаштуються у
сільській місцевості потрібні кошти
державного бюджету.
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СЛАВНИЙ СИН ГОРОДИЩА
Є люди, які славними золотими літерами вписали не лише своє ім'я, а й ім'я
рідного населеного пункту в історію
спорту, політики, науки. Одним із таких
є відомий фахівець у галузі природничо-географічної освіти. Професор.
Почесний академік АН ВШ України з
2007 р.
Народився 27.07.1957 р. в м. Городище Черкаської обл. У 1984 р. закінчив
Київський державний педагогічний
інститут ім.О.М. Горького за фахом «вчитель географії та біології середньої школи». З 1984 р. працював директором студентського містечка педінституту. У
1992 р. призначений начальником управління дошкільних та інтернатних
закладів Міністерства освіти України. У
1999 р. обраний деканом природничогеографічного факультету НПУ ім. М.П.
Драгоманова. З 2004 р. – професор
кафедри теорії та історії педагогіки,
Американський білий метелик (далі АБМ) багатоїдний карантинний шкідник. В Україні живлення
його гусениць відмічено більш як на 250 видах плодових і декоративних порід, що характеризує його
як виключно агре-сивного й небезпечного шкідника, здатного завдати великої шкоди насадженням.
Внаслідок великої потреби в живленні, гусениці повністю об'їдають листя на деревах, оповиваючи гілки павутиною. Така дефоліація насаджень
призводить до порушення обмінних процесів у рослинах та їхнього послаблення. Через це знижується
врожайність, захисна, декоративна, естетична функції насаджень. Типовим місцем живлення АБМ є
насадження в населених пунктах, присадибних
ділянках, парках, садах, уздовж доріг.
Джерелом заселення шкідника залишаються і
лісосмуги, де концент-рується більшість гнізд метелика, а це викликає реальну загрозу його розселення на прилеглі промислові сади. Розповсюджується АБМ як шляхом
природних перельотів,
так і з рослинною продукцією в пакувальному
матеріалі з тарою та
транспортними засобами. У період спалахів
розмноження лускокрилі здатні активно
мігрувати на значні
відстані.
На території Городищенського району
нині спостерігається наростання динаміки чисельності американського білого метелика. Перші метелики вже з'явилися 23 квітня, що на один-два тижні
раніше від попередніх років. Значна частина лялечок шкідника загинула від сильних лютневих
морозів, частина була знищена птахами. Але АБМ
має надзвичайно високу плодючість: самка І покоління відкладає до 1300 яєць, II - у два рази більше,
переважно на нижню сторону листків, у середньому
400-600 яєць у кладці. Зверху кладка покрита тонким прозорим пушком. Відродження гусениць у
цьому році розпочалося з 2 травня. Гусениці молодшого віку світло-жовті, але після кожного линяння
темнішають. Дуже волохаті, до 40 мм завдовжки, на
спині оксамитово-коричнева з чорними бородавками, на яких розміщені довгі чорні й короткі білі
волоски; на боках тіла є лимонно-жовті смуги з оранжевими бородавками. Голова й ноги чорні.
Гусениці живуть колоніями, обплутуючи великою кількістю павутини гілки дерев, іноді цілі дерева. Активні вони вночі й на світанку, вдень ховаються під листям. Живляться 45-55 діб. Саме гусениці
скелетують листки насаджень, залишаючи тільки
грубі жилки. Якщо попередні роки цей шкідник
більше пошкоджував клени, шовковицю, то у 2012
році все більше скелетує листя яблунь, горіхів.
Гніздо гусениць дуже щільне, майже недоступне
для проникнення сторонніх об'єктів чи робочого
розчину інсектицидів, що наноситься на оброблені
дерева декоративним або ранцевим обприскувачем. У цьому випадку ефективність обробітків
мінімальна.
Дієвий засіб проти американського метелика
на присадибних ділянках.
Знищення гнізд із гусеницями механічним шляхом – спалювання факелом. Цей спосіб не наносить
особливої шкоди деревам, а ефективність обробітку досягає 100 відсотків. Добрі результати проти
цього шкідника одержують у промислових і фермерських садах при обробітку багаторічних насаджень
вентиляційним обприскувачем ОП-2000 і його аналогами, коли сильним потоком робочого розчину
розбивають гнізда з гусеницями.

директор Інституту природничогеографічної освіти та екології НПУ ім.
М.П. Драгоманова.
Автор понад 100 наукових та
навчально-методичних праць, серед
них - «Становлення та розвиток інтернатних закладів освіти в Україні
(1917–2000). Монографія» (2005); «Педагогічне управління професійним
самовизначенням учнівської молоді.
Методичний посібник» (2001, у співавторстві); «Біоетика. Навчальний
посібник для загальноосвітніх закладів
різних типів» (2006, у співавторстві);
«Етика та психологія спілкування. Навчальний посібник для загальноосвітніх
закладів різних типів» (2006, у співавторстві).
Брав активну участь у розробці Національних програм «Освіта» («Україна
XXI століття»), «Діти України», Державної програми «Вчитель», ряду законоп-

Завчасно попереджуємо, що необхідно проводити обстеження плодових насаджень та розсадників і при наявності павутинних гнізд із гусеницями
АБМ. Для забезпечення надійного захисту плодових садів, маточників необхідно повністю контролювати цього карантинного шкідника.
Особливості захисту в зоні поширення АБМ.
Для обмеження чисельності цього шкідника
доволі високу ефективність забезпечують мікробіологічні інсектициди. Рекомендовані препарати в
колективних садах – Пірінекс, 48% к.е. 2 л/га; Золон,
35% к.е 2,5-3 л/га; Дурсбан, 48% к.е. 2л/га,
Енжіо247-0,18л/га, - забезпечують надійний захист
плодових і декоративних паркових насаджень.
Інсектициди застосовують у період появи гусениць
ІІ-ІІІ віків як першої, так і другої генерацій, БАР (Інсегар, Матч та інші) – у період масового відкладання
яєць – відродження гусениць.
Отже, система
застосування інсектицидів проти АБМ має
передбачати поєднання препаратів із різних
класів хімічних сполук, а
ще краще – чергування
хімічних інсектицидів,
БАР і мікробіологічних
препаратів так, щоб
якнайповніше забезпечувалася можливість дії
природних ентомофагів.
Заходи з обмеження поширення на присадибних ділянках.
Надзвичайно важливим елементом є встановлення чисельності метеликів, оскільки гусениці 2-3х пар метеликів можуть знищити листя з яблуні
віком 12-15 років.
Подальшим етапом є встановлення строків
початку відкладання яєць і відродження гусениць.
Цей період є надзвичайно важливим для застосування гормональних препаратів: ювеноїдів (Інсегару та Фазису) та інгібіторів синтезу хітину (Діміліну,
Матчу, Номолту, Різону, Сонету), що характеризуються тривалим захисним ефектом (30-40 діб). У період появи гусениць молодших віків найдоцільніше
застосовувати біопрепарати: Лепідоцид, Бітоксибацилін. Під час застосування цих груп слід ретельно
обробляти всю крону дерева, щоб уникнути
переповзання гусені на необроблені ділянки.
За відсутності гормональних препаратів і
мікробіологічних інсектицидів на невеликих присадибних ділянках надійним є механічний метод знищення шкідника, що ґрунтується на систематичному
зрізуванні кубел і їх знищенні. Накладають ловильні
пояси з гофрованого картону заввишки 30 см чи
соломи, обгорнутої папером або поліетиленовою
плівкою.
Аналогічну систему знищення АБМ застосовують і проти другого покоління. Окрім того, восени
згрібають і знищують рослинні рештки під деревами, очищають кору дерев.
Своєчасне проведення винищувальних заходів
із дотриманням загальноприйнятих державних санітарних правил застосування інсектицидів забезпечить захист багаторічних насаджень від карантинного шкідника.

НЕБЕЗПЕЧНИЙ
ШКІДНИК
БАГАТОРІЧНИХ
НАСАДЖЕНЬ

Ніна БАГАТЧЕНКО,
провідний спеціаліст
Городищенської
інспекції захисту рослин

роектів, державних стандартів вищої
освіти. Працює у складі спеціалізованої
вченої ради з захисту кандидатських
дисертацій. Член вченої ради НПУ ім.
М.П. Драгоманова, голова вченої ради
Інституту прородничо-географіної
освіти та екології.
За трудові досягнення нагороджений Почесною грамотою Кабінету
Міністрів України, почесними знаками
«Відмінник освіти України» (1996), «Петро Могила» (2007), «К.Д.Ушинський»
(2007), подяками Київського міського
голови (2001, 2004). У 2005 р. присвоєно
почесне звання «Заслужений працівник
освіти України».
Таких людей необхідно ставити в
приклад, щоб досягти чогось у своєму
житті, щоб залишити після себе слід на
землі.
Василь ДЯЧЕНКО

СВЯТО, ЯКОГО ЧЕКАЛИ
ЦІЛИЙ РІК!
Мікрорайон колишнього цукрокомбінату багатий своїми культурними традиціями. Одна з них –
організація масового народного
гуляння з нагоди свята ІванаКупала.
Організовує свято міський
центр культури і туризму (директор – депутат міської ради Андрій
Биба) за підтримки молодіжної
громадської організації «ФК «Цукровик».
Відразу треба сказати, що на
свято завітали близько півтисячі
людей! Це значна цифра для
мікрорайону, де кожна сім'я має
достатньо власних домашніх клопотів. Та все ж знайшли час, щоб
побувати на святі, відчути єднання громади. Люди постійно підходили.
Для глядачів був влаштований прекрасний концерт. Чудово
виступав гурт «Чумацький шлях»,
красиво співав дует Тетяна
Тищенко і Павло Попович. Усі
були вражені прекрасним виступом ансамблю східного танцю
«Дезері» – юні солістки Аніта Байлук і Олександра Чабан (керівник
ансамблю Христина Олейніченко). Прекрасно співали: Олена
Скорик, Аня Цимбал, Софія
Дуженко, Олександр Марченко,
Аліна Джаловян, батько і донька
Євген і Настя Хоменки. Головний
режисер свята Галина Боршош
подбала, щоб музичні номери
доповнювали один одного, щоб з
окремих виступів склався справді
святковий концерт – зразок
національної самобутності й культури.
А яке ж свято без подарунків!
Від міської ради (міський голова
Володимир Мирошник) діти
отримали солодкі гостинці. А від
Героя України, депутата обласної
ради Геннадія Бобова цінний подарунок (електродуховку) вручили
багатодітній сім'ї Наталі і Юрію
Троянам.
– Щоб провести свято і створити людям хороший настрій,
довелося вирішувати чимало
організаційних питань, – говорить директор МЦКТ Андрій

Биба. – На щастя, всі наші творчі
ідеї підтримали у міській раді.
Тому свято вдалося завдяки сприянню міської ради і особисто
міського голови Володимира
Мирошника. Всі питання вирішувалися оперативно, по діловому.
Багато допомагав керуючий справами виконавчого комітету
міської ради Михайло Миколаєнко. Щоб провести свято, найперше необхідно було підготувати
майданчик біля старої школи,
поприбирати, повивозити
сміття… А ще потрібно було зрізати два старих сухих дерева. Цим
займалися працівники організації, яка опікується благоустроєм міста загалом та соціальнокультурних об'єктів зокрема. Це
КП «Комунальник» (директор Руслан Сивокінь). Свою роботу вони
зробили швидко, професійно. На
наші слова вдячності скромно
відповідали, що просто виконують свою роботу. Свято ІванаКупала прекрасний приклад того,
як в інтересах громади плідно
співпрацюють творчі сили,
керівництво міста, комунальна
служба. За це усім сердечна
вдячність від земляків!
До речі, для молоді та всіх
хто відчуває себе молодим
душею у той святковий купальський вечір був ще один сюрприз! На літньому танцмайданчику «Santo» проходила ретродискотека. Звучали кращі пісенні
й танцювальні хіти 1980-х років.
Організатор та ідейний натхненник дискотеки Олег Трохименко,
дискотека проходила за участі
МЦКТ і ФК «Цукровик». Ретродискотека проводяться вже багато разів і щоразу викликає значний резонанс. Ось і цього разу
завітало чимало народу, приходили з друзями та компаніями.
Крім улюбленої музики були
також дотепні конкурси з призами від відділу у справах сім'ї,
молоді та спорту Городищенської
РДА. Свято пройшло справді весело!
Володимир ЧОС

ГОРОДИЩЕ

ЛИСТИ
ЧИТАЧІВ
Пише Вам внук загиблого в
Корсунь-Шевченковській битві
червоноармійця Колесніченко
Івана Тимофійовича, 1906 року
народження. До минулого року
наша сім'я не знала, де знаходиться місце його поховання.
Завдяки створеній
об'єднаній базі даних «Меморіал», з донесення «Про безповоротні втрати» № 14950 від
16.03.1944 р. 52-ої Армії, стало
можливим встановити, що мій
дід помер від ран між
20.02.1944 і 22.02.1944 р. в
госпіталі і був похований в

Братській могилі №1 на території
Городищенського кладовища. Як
виявилось, в кінці 60-х – початку
70-х років останки перезахоронювали на Пагорбі Слави.
Це дало можливість достовірно встановити, що серед тих,
кого перезахоронили, був мій дід
Колесніченко І.Т., а також встановити ще п'ять прізвищ, перезахоронених на Пагорбі Слави. Це червоноармійці Зуботикін Іван Григорович, 1900 року народження,
Бронников Сергій Васильович,
1907 року народження, Шелехов
Демид Матвійович, 1909 року
народження, Белік Федір Іванович, 1918 року народження, сержант Горбань Олександр Ємельянович, 1914 року народження.
Я звернувся до директора
Городищенського краєзнавчого
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музею Руденко К.В. з проханням
допомогти встановити меморіальний напис з вказаними вище
прізвищами. До травня 2012 року
на Пагорбі Слави були увічнені в
камені прізвища перезахоронених червоноармійців.
Від дітей, внуків і правнуків
червоноармійця Колесніченко
І.Т. хочу виразити глибоку
вдячність всім, хто допоміг в цьому: керівництву міста, голові
міської організації ветеранів
Зінченку В. С, директорові краєзнавчого музею Руденко К. В.,
директорові районного центру
дозвілля та кіно Ковальчук О.Н.,
співробітникові будинку культури Миндрі А.

ОГОЛОШЕННЯ

Відділ статистики у Городищенському районі пропонує юридичним особам всіх форм власності і господарювання подавати статистичну звітність в електронному вигляді. В даний час можна подавати
126 форм звітності.
Перелік програмного забезпечення, за допомогою якого можливо здійснювати електронне звітування та його розробники ТОВ
"Бест", "Бест-звіт", "М.е.док", "1-С звіт" а також назви акредитованих
центрів сертифікації ключів "Український сертифікаційний центр",
"Інфраструктура відкритих ключів", "МАЗТЕККЕУ", "ПРИВАТБАНК"
розміщені на веб-сайтах Держстату України та Головного управління
статистики у Черкаській області у розділі "Електронна звітність". Там
же наводяться відомості респодентам для здійснення електронного
звітування, в яких розписані всі етапи: що потрібно для електронного звітування, де отримати, як скласти звіт та надіслати, умови
повторного надання звітів.
У випадку Вашого позитивного рішення щодо подання звітності
в електронному вигляді просимо повідомити Відділ статистики у
Городищенському районі.
Начальник відділу
З повагою, В.Е. ГОНЧАРОВ
В.І.ГАРАЩЕНКО

Офіційно
РІШЕННЯ

-додаткова дотація з державного бюджету на
вирівнювання
фінансової забезпеченості місцевих
Від 05 липня 2012 року
м.Городище
№18-1/VI
бюджетів в сумі 237700 грн.;
Про виконання міського бюджету
-інші субвенції в сумі 99000 грн.
за 1 квартал 2012 року.
Пункт
7 викласти в новій редакції:
Депутати міської ради затвердили звіт про виконання
7. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде
бюджету міської ради за 1 кв. 2012 року:
здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.
- по доходах загального фонду у сумі 1728180 грн.,
12.Додатки № 1-7 до цього рішення є його
- по видатках – 1874539 грн. з перевищенням видатків
невід'ємною
частиною.
над доходами (дефіцит)у сумі 146359 грн.;
Міський голова
В.П.Мирошник
- по доходах спеціального фонду у сумі 359862 грн.,
- по видатках -139471 грн. з перевищенням доходів
РІШЕННЯ
над видатками (профіцит) у сумі 220391 грн.
Від 05 липня 2012 року м.Городище №18-3/VI
За дорученням сесії
Про внесення змін до
Городищенський міський голова
В.П.Мирошник
Статуту КП «Комунальник»
Керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст.71 Бюджетного кодексу,
РІШЕННЯ
згідно рішеннь сесії міської ради від 28.07.11, від №11Від 05 липня 2012 року
№ 18-2/VІ
2/VI, від 15.09.11р. №12-60/ VI та від 16.11.2011 №13Рішення сесії міської ради
74/VI, враховуючи виробничу необхідність, розглянувши
«Про зміни до бюджету на 2012 рік»
лист
КП «Комунальник», депутати міської ради внесли
Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України
п.7, п.23 частини 1 статті 26 та статті 61 Закону України зміни до статуту КП “Комунальник”, а саме:
1.
Збільшити статутний фонд КП “Комунальник” на
,,Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши
висновки бюджетної комісії, депутати Городищенської суму 428431 грн. (чотириста двадцять вісім тисяч гривень
міськи ради внесли до рішення сесії міської ради від чотириста тридцять одна грн. 00 коп.).
2.
Затвердити Статут КП “Комунальник” із змінами
05.01.2012 року №15-1/VІ ,,Про міський бюджет на 2012
та
доповненнями
виклавши його в новій редакції.
рік” зі змінами, внесеними рішеннями сесії міської ради
За
дорученням
сесії
від 10.02.2012 року №16-2/VІ такі зміни:
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник
Пункт 1 викласти у наступній редакції:
1. Установити загальний обсяг доходів міського
РІШЕННЯ
бюджету на 2012 рік у сумі 8984493 грн.
Від 05 липня 2012 року м.Городище №18-6-/VI
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у
Про затвердження міської Програми
сумі 7421570 грн., спеціального фонду бюджету 1562923
“Обдаровані діти»на 2012-2015 роки
грн., у тому числі бюджету розвитку 560000 грн. (додаток
Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве
№1).
самоврядування в Україні”, на виконання Указу
У складі доходів міського бюджету врахувати обсяги:
- дотація вирівнювання, що одержується з районних та Президента України від 30.09.2010р. №927 «Про заходи
щодо розвитку системи виявлення та підтримки
міських бюджетів в сумі 1832370 грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим обдарованих і талановитих дітей та молоді», постанови
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та Кабінету Міністрів України від 03.02.2010р. №88 «Про
утримання вулиць і доріг комунальної власності у удосконалення роботи з обдарованими дітьми» з метою
створення умов для надання підтримки обдарованим
населених пунктах в сумі 526723 грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету на дітям та молоді, їх творчого, інтелектуального, духовного
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих і фізичного розвитку, розглянувши пропозиції постійних
комісій міської ради з питань освіти, охорони здоров'я,
бюджетів в сумі 237700 грн.;
культури, фізкультури і спорту та з питань планування
- інші субвенції в сумі 99000 грн.
бюджету, фінансів, економічного розвитку, міська рада,
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній редакції:
2. Затвердити загальний обсяг видатків міського депутати міської ради Затвердили міську Програму
бюджету на 2012 рік у сумі 9008493 грн., у тому числі “Обдаровані діти» на 2012-2015 роки.
Затвердили Положення про нагородження
обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 7351670
грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1656823 переможців та призерів районних, обласних та
грн. за тимчасовою класифікацією видатків та Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів-захистів
кредитування місцевих бюджетів та головними науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН,
конкурсів та спортивних змагань, що проводить
розпорядниками коштів.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Установити профіцит міського бюджету у сумі 69900 дипломантів та лауреатів мистецьких конкурсів і
фестивалів та вчителів, тренерів і художніх керівників, що
грн., в тому числі:
-загального фонду міського бюджету в сумі 69900 грн., їх підготували (далі – Положення).
Відділу обліку та звітності міської ради забезпечити
напрямком використання якого визначити передачу
коштів із загального фонду бюджету до бюджету планування надходжень відповідних коштів у межах,
передбачених міським бюджетом.
розвитку (спеціального фонду).
Контроль за виконанням рішення покласти на постійні
Пункт 4 викласти у наступній редакції:
4.Установити дефіцит міського бюджету у сумі 93900 комісій міської ради ради з питань освіти, охорони
здоров'я, культури, фізкультури і спорту та з питань
грн., в тому числі:
- спеціального фонду міського бюджету в сумі 69900 планування бюджету, фінансів, економічного розвитку.
За дорученням сесії
грн., джерелом покриття якого визначити надходження
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник
коштів із загального фонду до бюджету розвитку
(спеціального фонду).
Міська програма підтримки роботи з обдарованими
Затвердити загальний обсяг використання вільного
залишку бюджетних коштів на 01.01.2012 рік по дітьми та молоддю на 2012-2015 роки (далі Програма)
спрямована на підтримку обдарованих дітей та молоді,
спеціальному фонду бюджету в сумі 24000 грн.
розвитку їх творчого потенціалу, самореалізації
Пункт 6 викласти в новій редакції:
6. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на особистості та постійного духовного самовдосконалення
підростаючого покоління. Реалізація Програми
2012 рік:
-дотації вирівнювання, що одержується з районних та сприятиме діяльності закладів освіти, педагогічних
колективів, позашкільних закладів з питань пошуку,
міських бюджетів у сумі 1832370 грн.;
-субвенція з державного бюджету місцевим розвитку й підтримки талановитих дітей і підлітків,
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та с т и м ул ю в а н н я т в о р ч о го с а м о вдо с ко н а л е н н я ,
утримання вулиць і доріг комунальної власності у самореалізації особистості в сучасному суспільстві,
населених пунктах в сумі 526723 грн.;
забезпечить підготовку учнів до різних етапів

Всеукраїнських олімпіад та конкурсів-захистів науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України, спортивних змагань різних рівнів, мистецьких
фестивалів і конкурсів, відзначення їх досягнень.
Мета Програми полягає у вихованні підростаючого
покоління у дусі патріотизму та демократичних
цінностей, у створенні умов для надання підтримки
о бд а р о в а н и м д і т я м т а м ол од і , ї х т в о р ч о го ,
інтелектуального, духовного і фізичного розвитку.
Секретар міської ради
А.В.Оверченко

РІШЕННЯ
Від 05 липня 2012 року м.Городище №18-5/VI
Про внесення доповнень
до міської Програми “Турбота”.
Депутати міської ради вирішили внести зміни до
міської Програми «Турбота», доповнивши перелік
громадян, які потребують соціального захисту,
громадянами, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи I та II категорії.
Затвердити міську Програму “Турбота” в новій
редакції. Контроль за виконанням рішення покласти на
постійну Комісію з питань планування бюджету, фінансів,
економічного розвитку
За дорученням сесії
Городищенський міський голова В.П.Мирошник
Завдання та мета Програми полягають у поліпшенні
соціальної захищеності та підвищення рівня життя
ветеранів, надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим, непрацездатним, важко – і хронічно
хворим громадянам, багатодітним і неповним сім'ям,
пенсіонерам, ветеранам війни та праці, особам з
обмеженими фізичними можливостями, у тому числі
дітям-інвалідам, учасникам лівідації аварії на ЧАЕС I та II
категорії, іншим громадянам, які внаслідок недостатньої
матеріальної забезпеченості потребують допомоги та
соціальної підтримки з боку держави, підтримка
громадських організацій інвалідів та ветеранів;
фінансування інших заходів соціального захисту
населення міста.
Секретар міської ради
А.В.Оверченко

РІШЕННЯ
Від 05 липня 2012 року м.Городище № 18-4/VI
Про затвердження додатку до програми
“Соціально-економічного розвитку
міста Городище на 2011-2015 роки”.
Відповідно п. 22 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Статуту територіальної
громади міста Городище, з метою виконання районної
програми «Відродження Городищини» на 2012-2014
роки, створення організаційних та економічних
механізмів з розв'язання існуючих проблем міста,
депутати міської ради вирішили затвердити окремим
додатком до «Програми соціально-економічного
розвитку міста Городище на 2011-2015 роки «Будуємо
нове Городище» заходи з виконання районної програми
«Відродження Городищини» на 2012-2014 роки.
Контроль за виконанням рішення покласти на постійні
Бюджетну та Мітобудівну комісії міської ради .
За дорученням сесії
Городищенський міський голова
В.П. Мирошник
Основним завданням, яке необхідно вирішити є:
формування і запровадження системи соціальнокультурного розвитку міста та створення умов для цього
за рахунок власних фінансових, трудових, природних та
ін. ресурсів. Забезпечення фінансування заходів,
спрямованих на розвиток населеного пункту за рахунок
різних джерел, а саме: інвестицій, коштів державного і
місцевого бюджетів, благодійних внесків, інших джерел,
не заборонених законодавством.
Секретар міської ради
А.В. Оверченко
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ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН,
ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ
НА КВАРТИРНОМУ
ОБЛІКУ
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).
Телефон для довідок: 2-03-11, 2-24-27.
секретар міської ради А.ОВЕРЧЕНКО
Ми завжди шукаємо можливості вирішення проблем. Ще донедавна в Городищі були певні проблеми із
асенізаційними автомобілями, оскільки вони не
завжди встигали відкачувати нечистоти. Цю проблему
вдалося частково вирішити. За рахунок міського бюджету було придбано автомобіль «КамАЗ», який переобладнали під асенізаційний автомобіль та передано на
баланс КП «Комунальник». Віднині, такий автомобіль
зможе надавати відповідні послуги населенню. Його
місткість складає до 10 м3.
Щоб замовити цей, або інший автомобіль, і не лише
для асенізаційних потреб, необхідно звернутися за телефоном: 2-20-63.

23 липня 2012 року

ГОРОДИЩЕ

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ МІСТА
ЗМІНИВСЯ РОЗКЛАД РУХУ АВТОБУСІВ ДЕЯКИХ
МІСЬКИХ ТА ПРИМІСЬКИХ МАРШРУТІВ
Райлікарня – вул. Чапаєва

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

Режим роботи: рейси № 1-10 – щоденно;
рейси № 11-12 – щоденно, крім суботи та неділі.

Залізнична станція – вул. Будьонного

Режим роботи маршруту: по робочих днях; рейс №2 виконується з 1.06 по 31.08
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(через райлікарню, крім 1 та 10 рейсу)
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Зам. №

КП «Комунальник»
запрошує
на роботу
ВОДІЇВ
КАМАЗу.
Телефон
для довідок:2-20-63
КП «Комунальник»
надає послуги:
Режим роботи маршруту: рейси № 1-4, 6-10 – щоденно; рейс № 5 – субота, неділя

Маршрут № 110 Городище – Мліїв

-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
Режим роботи маршруту: рейси № 1-5 – щоденно, крім суботи;
рейси № 6-10 – щоденно, крім суботи та неділі.

ГРАФІК ВИВОЗУ СУХОГО СМІТТЯ ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ М. ГОРОДИЩЕ

«Комунальник» дякує
споживачам за вчасно
сплачені комунальні
послуги.

На роботу
в бригаду благоустрою
міської ради

запрошуються
працівники.
Вимоги: добре фізичне
здоров'я.
Звертайтеся
в міську раду
або за тел.

2-24-27,
2-41-27.

