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МІСЬКА ІНФОРМАЦІЙНА ГАЗЕТА

ТУРБУЮЧИСЬ
ПРО ДІТЕЙ
23 серпня, напередодні святкування Дня Незалежності України, відбулося відкриття двох нових спальних кімнат для дітей дошкільного віку в Городищенському дошкільному навчальному закладі «Зірочка».
Відкриття спальних кімнат дало змогу повноцінно відпочивати маленьким жителям міста, адже дехто
з них відпочивав на розкладушках. Це була радісна
подія і для дітей, і для дорослих.

Зі святом, школярі!
Щороку першовересень з душевним трепетом я проводжаю поглядом
зграйки малечі, що схвильовано,
разом із батьками, вперше простують
до школи. Старших школярів, які прагнуть бути дорослішими, поважно
йдуть до святкового шкільного подвір'я, і тих, уже цілком свідомих молодих людей, які цього дня вперше долучаються до виконання студентського
гімну «Гаудеамус». Всі ми починали зі
шкільного порогу…
День знань, який ми традиційно
відзначаємо, набув у нас особливої значимості. З ним пов'язують особисті надії, сподівання, плани. Адже майже
кожен оцінює знання як особисте надбання, багатство, енергію і джерело

Привітати дітей та батьків прийшли голова райдержадміністрації Олександр Ганжа, голова районної
ради Олександр Біба, перший заступник голови райдержадміністрації Сергій Чабан, заступник голови райдержадміністрації Тетяна Горідько, міський голова
Володимир Мирошник, начальник відділу освіти РДА
Тетяна Хронік. Саме ці люди були ініціаторами ідеї створення спальних кімнат та активно втілювали її в життя.
Дітей зустрічали добрі посмішки вихователів,
святково прикрашене приміщення. Відкриття спальних
кімнат в ДНЗ «Зірочка» – частина програми «Відродження Городищини».
Безумовно, це важлива подія в житті району та
міста, не лише тому, що діти зможуть повноцінно відпочивати, а й тому, що це один із прикладів плідної
співпраці влади, будівельних організацій (головний
підрядчик будівництва Сергій Сокрико) та підприємців,
які допомагають дитсадку, а саме: Тарас Антоненко,
Ігор Почтар, Олександо Мусієнко, Ігор Щибря, Василь
Дяченко, Віктор та Оксана Томіленко. Батьки дітей впевнилися в тому, що дітвора буде і доглянута, і виховуватиметься належно, а до школи піде добре підготовленою.
Свято вдалося, підтвердивши, що влада дбає про
найдорожчий скарб і майбутнє країни – підростаюче
покоління.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Дорогі учні,
батьки, вчителі!
життєвого успіху, стартову основу
підвищення соціального статусу.
Таке священне ставлення до знання
закоренилося в підсвідомості людини,
випливає з наших народних традицій, з
осмислення сучасного світу. Нині знання – вирішальний чинник конкурентноздатності етносу, держави.
Великі надії держава покладає сьогодні на освітян – їх інтелект, досвід і
усвідомлення свого високого покликання.

1 вересня – це свято
хвилююче і, водночас,
радісне для школярів. З
однієї сторони так не
хочеться іти до школи,
розуміючи, що перегорнуто ще одну літню сторінку тієї казкової країни
дитинства. Знаєш, що
наступили знову трудові
будні, коли на другий
план відходять дитячі
забави. Відтепер необхідно братися за шкільні
підручники, зошити й
вивчати глибини шкільних предметів. А з іншої –
зустріч зі шкільними друзями, вчителями, за
якими сумували протягом літа. Кожна дитяча
душа прагне нових
знань, добиватися
успіхів, підходити до
цього з усією своєю дитячою енергійністю. Завдання ж учителів –
направити цю енергію у
потрібне русло, збільшувати потяг до знань,
потроївши енергію.
Початок.
Продовження на 4-й стор.

Хай же на цьому благородному
шляху вас завжди супроводжують
успіхи! Хай щедрою буде для вас доля,
обминають життєві негаразди, а ваші
серця зігріває людська довіра та
любов!
Від депутатського корпусу та виконавчого комітету міської ради щиро
бажаю вам натхнення, мудрості і
терпіння у нелегкій справі навчання та
виховання підростаючого покоління –
майбутнього нашої Батьківщини!
Нехай цей навчальний рік відкриє
перед молоддю нові горизонти пізнання себе і світу, вчителів надихне успіхами вихованців, батьків – гордістю за
своїх дітей.
З повагою,
міський голова В.П.МИРОШНИК

Чому не можна спалювати сміття?
Восени у всьому світі проходять
«Дні відмови від спалювання сміття». І
не тільки тому, що це негативно впливає на стан навколишнього середовища. Спалювання сміття смертельно
небезпечне для здоров'я. Під час горіння виділяються різні речовини, які
загострюють або викликають захворювання, – переважно серцево-судинної
системи і дихальних шляхів. При спалюванні купи торішнього листя і трави
горить лише верхня частина купи,
нижня тліє і при недостатній кількості
кисню виділяє в атмосферу безліч
небезпечних для здоров'я людини
речовин. Основним компонентом
диму є чадний газ, який легко зв'язуючись з гемоглобіном крові, блокує надходження кисню до тканин, унаслідок
чого настає кисневе голодування і «задуха» клітин організму людини. Вченими доведено, що у димі багаття
міститься у 350 разів більше бензопиренів, ніж у сигаретному димі.
До уваги осіб, які
можуть мати відношення
щодо права власності на
приміщення трансформаторної (біля ДНЗ
«Зірочка») по вул. Шевченка, прохання терміново з'явитися до Городищенської міської ради.
Виконавчий комітет

Трапляється і так, що недбайливі
господарі спалюють і рослинні залишки, і побутове сміття наповнене різними «красивими» пакувальними матеріалами (пластикові пляшки, обгортки,
пакети, пінопласт, ґума і багато чого
іншого). При згоранні пластика в легені
«спалювачів» та їх сусідів потрапляють

До уваги жителів Городища

З г і д н о К од е к с у Ук р а ї н и п р о
адміністративні правопорушення та Правил благоустрою міста Городище, спалювання побутових відходів, сухого листя,
трави, пластикових пляшок
ЗАБОРОНЕНО. З метою виявлення
порушників, будуть регулярно здійснюватися рейди-перевірки. Винних буде
притягнуто до адміністративної відповідальності.
Виконавчий комітет

такі речовини як діоксин, відомий
своєю сильною токсичною дією практично на всі життєво важливі органи
людини. Крім того, в атмосферу виділяється фосген, що застосовувався у роки
першої світової війни як хімічна зброя.
Украй небезпечно спалювати всілякі
плівки, синтетичні матеріали.
Чомусь жителі Городища не задумуються про наслідки для свого здоров’я та атмосфери, при цьому звинувачують когось у незадовільному стані
навколишнього середовища.
Шановні городищани! Пам’ятайте,
що українським законодавством передбачені санкції за спалювання сміття.
Аби уникнути штрафів, не спалюйте
торішнє опале листя та залишки рослинності, а складуйте їх компости і отримуйте чудове добриво. Інше побутове
сміття здавайте до транспорту КП "Комунальник" (графік вивозу на 8-й
стор.).
Власна інф.

Увага, конкурс!

Городищенська міська рада оголошує конкурс
на надання в оренду частини приміщення першого поверху колишнього готелю «Україна», який
знаходиться за адресою: м. Городище, вул. 1 Травня, 18. Заяви на участь у конкурсі подавати до Городищенської міської ради протягом 30 календарних днів з моменту виходу оголошення. За
довідками звертатись до міської ради, за адресою: м. Городище, вул. Грушевського, 11, або за
тел.: 2-41-27.
Виконавчий комітет

Виконавчий комітет Городищенської міської ради просить громадян, які не використовують свої земельні ділянки, що розташовані між вулицями Миру та Об'їзна, при виїзді з м. Городище в сторону Сміли, та на масиві біля автозаправочної станції «Авіс» по вул. Об'їзна, привести вищезазначені ділянки до належного вигляду до 17.09.2012 р. В
разі невиконання, дані земельні ділянки у примусовому порядку будуть вилучатися, а винні – притягнуті до
адміністративної відповідальності. За довідками звертатися до земельного відділу міської ради, або за телефоном
2-03-11.
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ПРАЦЮВАТИ,
ПОКИ ІНШІ ОБІЦЯЮТЬ
21 серпня у районному Палаці культури відбулася презентація передвиборчої програми кандидата в депутати до Верховної Ради, Героя України
Геннадія Бобова.
На початку представлення голова райдержадміністрації
Олександр Ганжа звітував перед присутніми за втілення Програми «Відродження Городищини», зокрема, її досягнення і подальші плани втілення, перший етап якої закінчується 30 вересня. Варто нагадати, що в кінці березня відбулися збори активу
Городищини, на якому і відбулося прийняття вищезазначеної
програми. Участь у її прийнятті взяв і Геннадій Борисович. Звичайно, зроблено чимало, проте ще багато чого потрібно зробити, щоб забезпечити подальший розвиток Городищини. Для
втілення цих планів необхідна підтримка у вищих органах влади, зокрема, у Верховній Раді. Олександр Миколайович закликав політичні сили району об'єднатися заради спільної мети –
підвищення рівня життя.
Своє прагнення балотуватися до вищого законодавчого
органу України Геннадій Бобов мотивував тим, щоб мати можливість брати участь у творенні Законів України, які б працювали на народ, а не на окремих можновладців. Деякі господарники ведуть себе на селі, як загарбники. Недопустимо, що на українському ринку все більше з'являється іноземних яблук,
помідорів, часнику та ін. Це при тому, що українські чорноземи
– найбагатші у світі.

Автобусні зупинки
повинні бути охайними

– Буду робити все можливе, щоб Черкащина стала лідером за рівнем життя в Україні. Поки інші обіцяють, я вже давно
працюю, – запевнив Геннадій Борисович.
Він також привітав усіх присутніх з Днем Незалежності і
побажав згуртуватися, аби наступне свято ми зустріли із вирішеними проблемами.
Справжнім подарунком для всіх присутніх став виступ
народного артиста України, Героя України Анатолія Паламаренка та артистів Черкаської обласної філармонії.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Із сесійної зали
7 серпня відбулася дев'ятнадцята
позачергова сесія міської ради шостого
скликання. У роботі сесії взяли участь 25
депутатів. Відкрив та вів засідання сесії
міський голова Володимир Мирошник.
На порядок денний було винесено
33 питання. Вони стосувалися міського
бюджету, зокрема його виконання за І
півріччя 2012 року (інформувала началь-

ник відділу обліку та звітності міської
ради Лариса Трохименко) та внесення
змін до міського бюджету на 2012 рік
(інформувала економіст міської ради
Олена Лебедь); про скасування рішення
виконавчого комітету від 29.10.2009 р.
№365 (інформував перший заступник
міського голови Анатолій Вибрик); про
розгляд клопотання щодо присвоєння

звання «Почесний громадянин міста
Городище» (інформував секретар міської
ради Андрій Оверченко) та земельні
питання, по яких інформували заступник
міського голови по земельних питаннях
Микола Скалига та інженер-землевпорядник міської ради Сергій Качур.
Олександр МЕДВЕДЄВ

У ті часи, коли Городище починало потроху
розвиватися і відбудовуватися після важких
років пострадянської системи, змінювалося все:
крамниці, магазини, приватні будинки, вулиці.
Єдиними, що уникнули змін, були автобусні
зупинки, маленькі оази для пасажирів, призначені захищати їх від дощу і снігу. Із часом вони й
зовсім утратили будь-яку охайність. Постійно ж
виділяти кошти з міського бюджету на їхній капітальний ремонт не було можливості, тому що
завжди першорядними були (як, власне, і нині)
вчасні виплати зарплат, асигнування на інші
соціальні потреби.
Вихід все-таки знайшли. І, як кажуть, все геніальне – просте. Основною проблемою залишається утримання їх в належному санітарному
стані. Ще кілька років назад зупинки знаходилися у зовсім занедбаному стані: поросли бур'янами, засмічені. А дехто навіть почав облаштовувати в них туалети. Тому й не дивно, що люди
віддавали перевагу зачекати автобус біля неї,
ніж зайти туди.
За ініціативою міського голови Володимира
Мирошника працівниками бригади благоустрою міської ради проводиться регулярне прибирання зупинок від сміття. Ця робота забирає
не багато коштів та зусиль, проте результат
помітний.
Тепер ще залишається «достукатися» до
свідомості кожного, хто забруднює зупинки, розмальовує їх, адже сьогодні ви завдаєте шкоди, а
вже завтра, під час негоди, тут очікуватиме автобус ваша мати, батько або ще хтось із ваших
близьких.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Нагородили кращих хліборобів району Дотримуйтесь правил
користування газом

20 серпня в районному Палаці
культури вшановували хліборобів
Городищини, за результатами
жнивної кампанії 2012 р. Із
успішним закінченням жнив прив і т а л и г о л о в а р а й д е р жадміністрації Олександр Ганжа,
голова районної ради Олександр
Біба, начальник управління агропромислового розвитку РДА Воло-

димир Остапенко. Керівники району та аграрної галузі Городищини
позитивно охарактеризували цьогорічну жнивну кампанію, запевнивши, що в поточному році Городищина увійшла до десятки кращих районів Черкащини за результатами збору урожаю. На цій
мажорній ноті вони привітали та
нагородили передові сільськогос-

У РІДНОМУ МІСТІ
СТАНЕ ЧИСТІШЕ
Серед основних проблем
міста Городище є його засмічення.
Про це неодноразово розглядається в органах влади та публікується сторінках преси. На законодавчому рівні роз1робляються
засоби впливу. Сміття не береться
нізвідки, його хтось викидає, а
хтось, спостерігаючи за цим не
перешкоджає. Іншими словами,
сміття – це не елемент природи, це
продукт людської діяльності. Чому
так відбувається?
Запитавши деяких жителів
Городища, чи полюбляють вони
своє місто, більшість із них дали
ствердну відповідь. Народившись
у місті, не важливо в якому, ти закохуєшся в нього назавжди, і навіть,
якщо ти виїздиш за його межі, то
вже через декілька днів, починаєш
сумувати за ним. Усі дороги, площі,

по яких так приємно пройтися
влітку вдень або вночі, вражають
серце з першого разу. Наше місто
с т р а ж д а є , н а с а м п е р ед , в і д
людської байдужості…. Але в чому
ж проблема? У кількості урн на
вулиці? У недбалих двірниках? Але
ні. На мій погляд, проблема в нас
самих. У нашому ставленні до
улюбленого міста, у нашому вихованні та культурі. Ви ж полюбили
місто, у якому народилися та прожило ваше дитинство, юність,
зрілість, але чому не полюбити чистоту і акуратність? Ви тільки подивіться, що твориться в місті після
вихідних та свят. Наприклад, у
міський сад, що за районним Палацом культури, просто страшно заходити, особливо після масових
гулянь. Адже, мабуть, дехто вважає, що простіше випити пиво і

подарські підприємства та окремих працівників галузі.
По закінченні офіційної частини для присутніх у залі відбувся
святковий концерт, адже на Городищині уміють не лише вирощувати хліб і до хліба, а й відзначати
успіхи.

Сумний досвід підказує, до чого
може призвести недбайливе ставлення до техніки безпеки газопостачання. Відповідно до «Правил безпеки систем газопостачання УкраїОлександр МЕДВЕДЄВ
ни» - документу, затвердженого
Міністерством Юстиції України,
залишити пляшку біля крамнички,
один раз на рік необхідно проводити
з'їсти чіпси і кинути пакет на газон,
перевірку герметизації інженерних
викурити цигарку і не підійшовши
комунікацій (телефонні кабелі,
до сміттєвої урни, викинути прямо
водяні труби та ін.). Як зазначив
там, де сидиш. Найобразливіше, головний інженер Городищенського управління газового господащо ніхто за собою цього не рства Григорій Лелека, перевірка здійснюється за участі представпомічає. А працівники бригади бла- ників органів місцевого самоврядування та газового господарства.
гоустрою просто не встигають упо- При виході зі стін комунікації мають бути загерметизовані піною
ратися з такою величезною робо- або іншими матеріалами. Це робиться для того, щоб газ не потратою. Я не здивуюся, якщо сьогодні пив до підвалу. Для вибуху газу необхідно, щоб приміщення було
в громадському місці буде сміття, а закритим, для горіння -- відкритим.
завтра його стане ще більше. БагаВ кожному багатоповерховому будинку на кожній кухні є венто хто подумає, що це все пра- тиляційні решітки. Крім цього, є димовий канал. Проводиться
цівники байдикують, але ніхто не також перевірка на герметичність і відокремленість димових і вензамислиться, що зробив він це сам. тиляційних каналів. Дана перевірка виконується лише спеціалізоНа мій погляд, якщо я вже повів ваною організацією не рідше одного разу на рік перед опалювальрозмову про сад, то пройшовшись ним сезоном. Вентиляційні канали підлягають перевірці і прочиним, помічаєш, що там немає нія- щенню одночасно з димовими. Перевірка і прочищення оформлякої пропаганди засміченню. Що ються актом, термін зберігання якого -- 12 місяців. В Городищі вже
стосується площі, то мало хто, сидя- розпочалася перевірка димових і вентиляційних каналів.
чи на лавці захоче встати з і викинуУ випадку виявлення несправних димових і вентиляційних
ти сміття до урни, хоч усе це зроби- каналів, а також непридатних до подальшої експлуатації, представти абсолютно неважко. Не смітити ник організації, який виконує перевірку, зобов'язаний попередити
власника під розписку про заборону користування газовими при– це так просто.
Дехто говорить, мовляв, не вис- ладами та апаратами.
тачає урн для сміття. І це також
В будинку, які належать громадянам на правах особистої власпередбачено. За ініціативи місько- ності, до пуску газу власник будинку повинен укласти договір із
го голови Володимира Мирошни- УЕГГ на технічне обслуговування домової системи газопостачання,
ка, придбали 20 додаткових в якому вказується також обов'язок власника повторно перевіряти і
сміттєвих урн, які вже встановили в прочищати димові і вентиляційні канали -- власними силами після
центральній частині міста. Проте одержання інструктажу і пам'ятки в спеціалізованій організації або
цими двома десятками урн не за домовленістю з організацією, яка експлуатує канали.
обмежаться, надалі планується
У приватизованих багатоквартирних житлових будинках вкапродовжувати цю практику. Але зані роботи повинні виконувати тільки спеціалізованою організацхотілося б, щоб ми були не байдужі ією.
до цього всього, адже вулиці міста,
Щоб провести перевірку димових і вентиляційних каналів та
парки, все те, що нас оточує, вима- герметичність інженерних споруд, а в разі необхідності проведенгає від нас бережного ставлення, ня відповідного ремонту, необхідно звернутися до Городищенашої порядності, виваженості. нського управління газового господарства, або за тел.: 2-23-35.
Адже все це визначає рівень нашої
Олександр МЕДВЕДЄВ
культури. Тоє не будемо байдужі,
УТОЧНЕННЯ
збережемо наше місто красивим і
У №6 від 23 липня 2012 року у статті «Славний син Городища»
чистим.
мова йде про Віталія Петровича Покася.
Олександр МЕДВЕДЄВ
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УВАГА, «ЧЕРВОНІ ЛІНІЇ»!

Виконавчий комітет Городищенської
міської ради стурбований становищем,
що склалося з дотриманням громадянами міста меж «червоних ліній». В місті є
непоодинокі випадки, коли власники та
користувачі земельних ділянок встановлюють добротні огорожі та будують житлові будинки, господарські будівлі та споруди практично на проїзній частині
вулиць, чим створюють аварійнонебезпечні ситуації на вулицях міста. Це є
грубим порушенням норм чинного законодавства, а саме ст. 18 «Складові вулиць
і доріг міст та інших населених пунктів»
Закону України «Про автомобільні дороги». У статті зазначено: «Складовими

вулиць і доріг міст та
інших населених пунктів
є: проїзна частина вулиць
і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття,
штучні споруди, споруди
дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху,
зупинки міського транспорту, тротуари,
пішохідні та велосипедні
доріжки, зелені насадження, наземні та
підземні мережі».
Ширина вулиць визначається «червоними
лініями». Розташування
будь-яких об'єктів, будівель, споруд або їх частин у межах «червоних
ліній» вулиці не допускається.
Вулична мережа міста – одна з найбільших його елементів та повинна бути
розрахована на дуже тривалий період
використання без істотних перебудов,
оскільки її перебудова є обтяжливою для
міського бюджету, тому міська рада попереджає громадян щодо недопустимості забудови та встановлення огорож в
межах «червоних ліній». В разі виявлення таких порушень, винні будуть притягуватися до адміністративної відповідальності, а незаконно збудовані споруди та
огорожі демонтуватися в примусовому
порядку.

Стаття 141. Кодексу України про
адміністративні правопорушення: Порушення правил охорони смуги відводу
автомобільних шляхів.
Згідно з даною статтею забороняється розорювання резервів, знімання
дерну і виймання грунту, складування
матеріалів і вантажів, проведення будівельних, меліоративних, топографічних
та інших робіт, будівництво споруд,
підземних і надземних комунікацій у
смузі відводу автомобільного шляху без
погодження зі шляховими організаціями,
а також звалювання снігу і сміття у такій
смузі, скидання каналізаційних, промислових, меліоративних і стічних вод у систему шляхового відводу – тягнуть за
собою попередження або накладення
штрафу на громадян від одного до трьох
неоподаткованих мінімумів доходів громадян і попередження або накладення
штрафу на посадових осіб – від трьох до
семи неоподаткованих мінімумів доходів
громадян.
Будівництво споруд, прокладання
інженерних комунікацій та виконання
інших робіт у межах смуги відчуження
автомобільних (позаміських) доріг і червоних ліній міських вулиць і доріг
здійснюється в порядку, що визначають
відповідно Укравтодор, Держбуд і Держжитлокомунгосп за погодженням з Головним управлінням Державтоінспекції
МВС. У межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг і червоних
ліній міських вулиць і доріг забороня-

ється: розміщувати гаражі, голубники та
інші споруди й об'єкти, крім визначених
відповідними державними будівельними нормами та дорожні об'єкти, крім визначених відповідними державними будівельними нормами на дорожні об'єкти і
Єдиними правилами ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними
та охорони, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 30.03.1994
р. №198, розміщувати контейнери та
іншу тару для твердих побутових і харчових відходів; смітити, псувати дорожнє
покриття, обладнання, зелені насадження; спалювати сміття, опале листя та інші
відходи, складати їх для тривалого зберігання; скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему
дорожнього зливостоку; встановлювати
намети та влаштовувати місця для відпочинку; випасати худобу та свійську птицю; виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним
органу та погодження з Державтоінспекцією; причалювати на човнах до опор
мостів, влаштовувати стоянку човнів у
межах охоронної зони мостів; купатися,
прати білизну, ловити рибу під мостами і
в межах їх охоронних зон; палити на шляхопроводах, мостах, естакадах, пішохідних містках.
Начальник земельного відділу
міської ради Сергій СОКУР

Офіційно
РІШЕННЯ

РІШЕННЯ

Від 31 липня 2012 року
м.Городище
№131

Від 07 серпня 2012 року
19-2/VI
«Про внесення змін до бюджету на
2012 рік»
Відповідно до статті 78 Бюджетного
кодексу України п.7, п.23 частини 1 статті 26
та статті 61 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», заслухавши
висновки бюджетної комісії, Городищенська міська рада
ВИРІШИЛА
1. Внести до рішення сесії міської ради
від 05.01.2012 року №15-1/VI «Про міський
бюджет на 2012 рік» зі змінами, внесеними
рішеннями сесії міської ради від
10.02.2012 року №16-2/VI, від 11.04.2012
року №17-1/VI, від 05.07.2012 року №182/VI такі зміни:
Пункт 1 викласти у наступній редакції:
1. Установити загальний обсяг доходів
міського бюджету на 2012 рік у сумі
9072682 грн.
Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 7421570 грн., спеціального фонду бюджету 1651112 грн., у
тому числі бюджету розвитку 648189 грн.
У складі доходів міського бюджету врахувати обсяги:
- дотація вирівнювання, що одержується з районних та міських бюджетів в сумі
1832370 грн.;
- субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах в сумі 526723 грн.;
- інші субвенції в сумі 99000 грн.
Пункт 2 абзац 1 викласти у наступній
редакції:
2. Затвердити загальний обсяг видатків
міського бюджету на 2012 рік у сумі
9116182 грн., у тому числі обсяг видатків
загального фонду бюджету у сумі 7351670
грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1764512 грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів та головними розпорядниками
коштів.
Пункт 3 викласти у наступній редакції:
3. Установити профіцит міського бюджету у сумі 69900 грн., в тому числі:
Загального фонду міського бюджету в

Про відведення місць для розміщення
матеріалів передвиборної агітації.
Відповідно до частини 8 ст.69 Закону
України “Про вибори народних депутатів
України” та Закону України “Про вибори
депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад,
сільських, селищних, міських голів”, керуючись ст.40 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, виконавчий
комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Відвести місця для розміщення
матеріалів передвиборної агітації в м.Городищі, а саме
По вулиці Миру:
біля аптеки №86 (поруч із
останнім об'єктом торгівлі в торгівельному
ряду);
- між магазином «Олімп» та магазином «Свіжена» (по непарній стороні
вулиці);
- від магазину «Друк» – до вулиці
О.Українського (по непарній стороні
вулиці);
- біля алеї, яка веде від площі Миру до
районного Палацу культури;
По вулиці Гагаріна:
- (між автостанцією та сквером);
- на площі, біля райлікарні;
По вулиці Героїв Чорнобиля (біля магазину канцтоварів ПП Щибрі І.Г., зблокованого із зупинкою громадського транспорту).
2. Вважати рішення виконавчого комітету від 15.09.2010р. №241 таким, що втратило чинність.
3. Контроль за виконанням рішення
покласти на секретаря міської ради Оверченка А.В.
За дорученням виконкому
Городищенський
міський голова В.П. Мирошник

сумі 69900 грн., напрямком використання
якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету розвитку (спеціального фонду).
Пункт 4 викласти у наступній редакції:
4. Установити дефіцит міського бюджету у сумі 113400 грн., в тому числі:
- спеціального фонду міського бюджету
в сумі 69900 грн., джерелом покриття якого
визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Затвердити загальний обсяг використання вільного залишку бюджетних коштів
на 01.01.2012 рік по спеціальному фонду
бюджету в сумі 43500 грн.
Пункт 6 викласти в новій редакції:
6. Затвердити обсяги міжбюджетних
трансфертів на 2012 рік:
дотації вирівнювання, що одержуються
з районних та міських бюджетів у сумі
1832370 грн.;
субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і
доріг комунальної власності у населених
пунктах в сумі 526723 грн.;
додаткова дотація з державного бюджету на вирівнюванні фінансової забезпеченості місцевих бюджетів в сумі 237700
грн.;
інші субвенції в сумі 99000 грн.
Пункт 7 викласти в новій редакції:
7. Затвердити перелік об'єктів, фінансування яких буде здійснено за рахунок
коштів бюджету розвитку.
Пункт 9 викласти в новій редакції:
9. Затвердити в складі видатків міського
бюджету кошти на реалізацію регіональних програм на загальну суму 94491 грн.
12. Додатки №1-7 до цього рішення є
невід'ємною частиною
Міський голова
В.П.Мирошник

виконання бюджету міської ради за 1
півріччя 2012 року, слід відмітити, що за
звітний період до місцевого бюджету надійшло 4387438 грн. доходів, з них: до
загального фонду 3372382 грн. або 104,4
відсотки до затвердженого розписом на
звітний період з урахуванням внесених
змін, спеціального фонду 1015056 грн.
(108,5 відсотка до затвердженого розписом річних призначень з урахуванням внесених змін).
У складі доходів місцевого бюджету:
- доходи загального фонду (без трансфертів) – 2450802 грн.;
- доходи спеціального фонду (без
трансфертів) – 814296 грн.;
- додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості – 921580 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на
ремонт доріг 37840 грн.
- субвенція з обласного бюджету на
ремонт доріг 162920 грн.
Видатки місцевого бюджету проведені
у сумі 4470537 грн., у тому числі:
по загальному фонду – 3780481 грн.,
спеціальному фонду – 690056 грн.
У складі спеціального фонду видатки:
- бюджету розвитку – 374631 грн.;
- цільового фонду – 2362 грн.;
- власні надходження бюджетних установ – 225868 грн.
Відповідно до п.17 частини першої
статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», частини четвертої статті 80 Бюджетного кодексу України міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити звіт про виконання бюджету міської ради за 1 півріччя 2012 року:
- по доходах загального фонду у сумі
3372382 грн.;
- по видатках – 3780481 грн., з перевищенням видатків над доходами (дефіцит) у
сумі 408099 грн.;
- по доходах спеціального фонду у сумі
1015056 грн.;
РІШЕННЯ
- по видатках – 690056 грн. з перевиВід 07 серпня 2012 року №19-1/VI
Про затвердження звіту про вико- щенням доходів над видатками (профіцит)
у сумі 325000 грн.
нання бюджету
За дорученням сесії
міської ради за І півріччя 2012 року.
Городищенський
Заслухавши та обговоривши звіт про
міський голова
В.П.Мирошник
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Зі святом, школярі!
Саме цього
дня діти знову
переступають
шкільний. Дехто
робить це вперше, а для когось
шкільний перший
дзвінок пролунав
востаннє.
З в о р у ш л ивою є картина,
Міський голова Володимир Мирошник коли першокласстоять на
привітав школярів ЗОШ №3 м.Городища пники
орозі нових
змін, якими ста(Продовження. Початок на 1-й стор.) нуть для них шкільні парти, нове обличчя
1 вересня – це свято із протилежними першої вчительки та нові шкільні друзі.
почуттями у школярів. З однієї сторони так Неповторні відчуття переживають і учні
не хочеться іти до школи, розуміючи, що одинадцятих класів, які вже стоять на
перегорнуто ще одну літню сторінку тієї каз- порозі дорослого життя. Останні шкільні
кової країни дитинства. Знаєш, що наступи- місяці промайнуть дуже швидко і через рік
ли знову трудові будні, коли на другий план вони стоятимуть на порогах професійних
відходять дитячі забави. Відтепер навчальних закладів. Їхні мами і тата зі сльонеобхідно братися за шкільні підручники, зами на очах згадують той день, коли на
зошити й вивчати глибини шкільних пред- світ з'явилася їхня малеча. З неймовірним
метів. А з іншої – зустріч зі шкільними дру- щастям для кожного з них були перші крозями, вчителями, за якими сумували про- ки, перше слово своїх маленьких… Так, все
тягом літа. Кожна дитяча душа прагне буває вперше, а того разу для них лінав пернових знань, добиватися успіхів, підходити ший шкільний дзвінок востаннє як для
до цього з усією своєю дитячою учнів. Сьогодні це вже дорослі, красиві
енергійністю. Завдання ж учителів – напра- хлопці і дівчата.
вити цю енергію у потрібне русло, збільшуСаме цього дня прийнято відзначати
вати потяг до знань, потроївши енергію.
це важливе свято. Учні одинадцятого класу
У будь-якому випадку, роль школи та Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3 в красивопедагогів, навіть, не піддається сумніву у му вбранні вишикувались перед своїми
формуванні молодої особистості. Якщо рідними та близькими. Протягом шкільнолікарі лікують тіло, то педагоги збагачують го життя поруч із ними крокувала їхній класдушу, роблять її гармонійною, аби та засяя- ний керівник Вікторія Мамай. Молодші
ла блиском освіченості та вихованості. Це, школярі, на чолі з класними керівниками
ніби, ювелір, який огранює діамант. І лише вишикувались біля школи.
в умілих руках той засяє неповторним блисНова сторінка життя відкрилася перед
ком.
першокласниками, яких вестимуть диво-

вижною країною знань початкової школи
їхні перші вчителі Ірина Корж та Наталія
Караван.
Директор Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст.
№3 Вікторія Сиченко привітала із початком нового навчального року школярів,
учителів та батьків, побажала міцного здоров'я та успіхів у навчанні.
На святі були присутні поважні гості:
міський голова Володимир Мирошник,
провідний спеціаліст відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації
Валентина Кириченкова, методист районного відділу освіти Світлана Ходій.
Володимир Мирошник привітав педагогічний колектив школи, учнів та їхніх
батьків із початком нового навчального
року. Не обійшлося й без подарунків.
А свято вирувало. Зі святом Знань присутніх привітали
учні школи Катерина Саламатіна,
Аміна Мамедова,
виконавши пісні,
школярі Городищенської ЗОШ І-ІІІ
ст №3 (керівник
Наталія Гладка)
танцювали для
присутніх танок
«Самбо». Зачитали вірші учні одинадцятого та перших класів.
За доброю традицією, на добре
навчання благословили першокласників їхні батьки. Вони вручили

короваї вчителям перших класів.
А яке ж перше вересня без урочистого
дзвінка. Цей почесний ритуал виконали
учениця 1-Б класу Мирослава Близнюк та
учень 1-А класу Богдан Атаманенко.
Учні перших та випускного класів
випустили повітряні кульки. Право першими зайти до школи надано учням перших
класів 2012 р., яких завели до класів учні
11-го класу.
Тож хай початок нового навчального
року стане для вас, учні, вчителі, батьки
початком нових щасливих змін у вашому
житті.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Велопробіг з нагоди
Дня Незалежності України

Cім'я – найважливіший інститут у розвитку і вихованні дитини, тому проблеми
сім'ї і батьківства є актуальними для сьогодення. Здорова, міцна сім'я – запорука
стабільності і розквіту будь-якого
суспільства, чи держави. Серед проблем,
які, на жаль, постають перед суспільством –
є гостра криза сім'ї, причинами якої є зміна
моральних норм в царині взаємовідносин
статей, поширення дошлюбних зв'язків,
зміна традиційних (сімейних) ролей чоловіка та жінки, втрата сім'єю своєї виробничої
функції, втрата історичних українських традицій щодо формування та збереження
сім'ї, непідготовленість молоді до шлюбу,
підвищені вимоги до шлюбного партнера,
алкоголізм і наркоманія та інші.
Особливе місце у нашому суспільстві
посідає неповна сім'я, яка є однією з основних соціально-демографічних типів сучасної сім'ї. Це мала група з частково неповними зв'язками, де немає традиційної системи відносин «мати-батько-дитина».
Неповні сім'ї – це вже реальність сьогодення, їх кількість не знижується, а зростає.
Існує декілька джерел формування неповних сімей.
Найбільш поширене з них пов'язане із
розпадом сім'ї внаслідок розлучення подружжя. Діти у таких сім'ях залишаються з

День народження нашої країни – вагома і
важлива дата для кожного свідомого українця.
Учасники вело клубу «Вельдос» відзначили незалежність України велопробігом від Городища до
Корсуня-Шевченківського. Метою велопробігу
було відзначення 21-ї річниці проголошення
незалежності України в дусі пропаганди здорового способу життя. Особливістю велопробігу
було розширення патріотичних нахилів,
оскільки більшість учасників одягнули національну символіку, з кольорами національного
прапора, а спереду і ззаду за велосипедами
майоріли великі прапори. Першочерговою
ідеєю було здійснити велопробіг у вишиванках,
але оскільки їх практично не було де взяти в них
їхали одиниці.
До велопробігу долучилися: Олександр
Паламар (молодший), Олександр Паламар
(старший), Олег Білоус, Дмитро Федирко, Окса-

на Ковтанець, Антон Чеботарьов, Сергій Гладкий, Дмитро Нечипоренко, Руслан Подкопаєв,
Євген Воротилов. Початок пробігу запланували
на 9.00, але вирушили о 10.00, через технічні проблеми. Маршрут пробігу пролягав через центр
міста до м. Корсунь, де зробили відпочинок в
місцевому парку, після чого вирушили назад до
Городища. Загалом, дистанція склала 45 км.
Було приємно, коли протягом всього маршруту
нас вітали сигналами водії автомобілів, навіть
іноземці з Італії, Німеччини та Польщі не залишилися байдужими. Наша акція викликала
посмішки і неочікувану радість. Завершили пробіг о 14.30 біля пам'ятника С.С.ГулакуАртемовскому, де поїли морозиво і роз'їхалися.
Наш велопробіг – це унікальна можливість
висловити любов до Батьківщини та загартувати
дух, пройшовши дистанцію до самого кінця.

Неповна сім'я –
нещаслива дитина

із розлученням батьків ще у дитинстві,
переходять у доросле життя. Діти, які виховуються з біологічним батьком, мають
менше шансів на щасливе доросле життя.
Це стосується особливо двох сфер життя –
кохання та роботи, які є найголовнішими
складовими щастя. Треба сказати, що не всі
діти із неповних сімей мають такі проблеми. Однак, багато дітей із неповних сімей
мають труднощі при зближенні з протилежною статтю, з формуванням міцної
сім'ї, також їм складніше знайти стабільну
роботу.
У той час, як більшість дослідників вважає, що дітям краще у повній сім'ї (при
відсутності жорстокого відношення до
дітей), інші вважають, що вплив неповних
сімей на розвиток дитини перебільшений.
Діти у таких сім'ях живуть у несприятливих
умовах, що часто призводить до негативних наслідків. Однак, немає ніяких вагомих
доказів, що розпад сім'ї стає головною причиною цих проблем. У неповних сім'ях багато проблем можуть полягати в економічних проблемах, які стосуються батьків
та викликають труднощі у вихованні дітей.

одним із батьків (частіше з матір'ю) або
виховуються дідом або бабою. При розлученні взаємини між батьками і дітьми дуже
змінюються. Більшість дітей після розлучення залишається з матір'ю, яка не тільки
виховує, а й дисциплінує. Разом із тим, діти
бачать свого тата рідше, ніж раніше. Це призводить до труднощів у вихованні дитини.
Багато вчених, які досліджують
соціальні проблеми, стверджують, що діти,
які виховуються у неповній сім'ї, більш проблематичні, ніж діти, які виховуються у
повній сім'ї.
У більшості неповних сімей голова сім'ї
– жінка, тому суспільство є частково під
загрозою від наявності великої кількості
молодих людей, які були виховані без контролю керівництва та дисципліни, які
зазвичай забезпечуються батьком. Це є
головною причиною спаду дитячого благополуччя нашого суспільства. Це двигун,
який керує нашими найгострішими
соціальними проблемами, таких як зло-

чин, рання вагітність, сексуальне домагання дітей, сімейне насильство над жінкою.
Розглянемо проблеми, які стосуються
дітей із неповних сімей у тій чи іншій мірі:
економічні проблеми (неповні сім'ї
частіше бувають за межею бідності, так чи
інакше відчувають економічну
нестабільність, зменшення прибутків та
погіршення рівня життя); емоційні проблеми; депресія; погіршення успішності у
навчальному закладі; проблеми з поведінкою (особливо це стосується хлопців);
погіршення відносин з батьками (з обома);
недостатність часу спілкування із батьками, самотність; небажання продовжувати
навчання, пропускання без поважних причин уроків; рання небажана вагітність; вживання наркотиків; проблеми із законом;
підвищена імовірність фізичного та сексуального насильства.
Багато дітей не можуть вирішити свої
проблеми, пов'язані із відсутністю одного з
батьків. Проблеми, пов'язані, наприклад,

Олександр ПАЛАМАР

Василь ДЯЧЕНКО
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ЗМАГАЛИСЯ БОГАТИРІ

19 серпня о 17.00 на стадіоні «Цукровик» з нагоди великого храмового свята
Спаса-Преображення (у народі Яблучний Спас) відбулися «Богатирські ігри»
і традиційний картярський турнір з «Филя», популярні в народі.
Відкрили свято ведучі Оксана Грабаровська
та Олександр Марченко, надавши слово поважним гостям: керуючому справами районної ради
Володимиру Шевченку, секретарю міської ради
Андрію Оверченку, депутату міської ради, директору міського центру культури і туризму, Почесному Президенту ФК «Цукровик» Андрію Бибі (який,
до речі, виступив одним із основних ініціаторів та
організаторів свята). Вони привітали із храмовим
святом учасників дійства та присутніх жителів і гостей міста, а також передали вітання від голови райдержадміністрації Олександра Ганжі, голови
районної ради Олександра Біби, міського голови
Володимира Мирошника, депутатів районної та
міської рад.
За звання найсильнішої команди в «Богатирських іграх» змагалися: «Сила Цукровика», «Дирдинські Вітряки» та «Група Центр». Головним суддею був депутат міської ради Валерій Тесленко,
секретар – Марія Клепко. Суддями були: депутат
міської ради Сергій Скалига, Вадим Тесленко, В'ячеслав Олексійчук. Головним суддею картярського турніру з «Филя» був Микола Грабенко.
А яке ж свято без музики, танців та щирої української пісні. У перервах між конкурсами глядачів
радували артисти міського центру культури і
туризму (директор, депутат міської ради Андрій
Биба), співали: Олександр Марченко,
Аліна Джалов'ян,
Софія Дуженко. Танцювальний колектив
«Дезері» (керівник
Христина Олейніченко) подарував
глядачам красиві
танці.
Команди вперто змагалися за перемогу, ніхто не бажав
поступитися. Вони
переносили вантажі,
підіймали штангу,
перетягували на
швидкість вантажного автомобіля, провели конкурс капітанів та перетягували каната.
Переможцем стала команда «Група Центр»,
друге місце виборола команда «Сила Цукровика»,
третє місце дісталося команді «Дирдинські Вітряки». Учасники змагань нагороджені медалями та
призами від спонсорів.
У картярському турнірі місця розподілилися
таким чином: І місце виборола команда «Сем»
(Олександр Лебединець і Олексій Онацький), ІІ
місце здобула команда «Сусіди» (Валерій Кам'янський і Віктор Шлончак), ІІІ місце дісталося
команді «Куми» (Олександр Лисак і Сергій
Мільковський). Переможців та призерів нагородили медалями та подарунками.
На території стадіону діяла виїзна торгівля. По
закінченні богатирських ігор та картярського
турніру влаштовано перший цього сезону кінопоказ літнього кінотеатру «Гудок», а також ретродискотека на відкритому майданчику «Santo».

ВИСТУП
ФК «ГОРОДИЩЕ»

Свято відбулося завдяки підтримки керівництва району та міста, зокрема: голови райдержадміністрації Олександра Ганжі, голови районної
ради Олександра Біби, міського голови Володимира Мирошника, районної організації Партії регіонів, депутатів районної та міської рад від Партії
регіонів: Едуарда Короля, Галини Діхтяр, Олександра Мусієнка, Сергія Козюри, депутата міської
ради Ігоря Щибрі, приватних підприємців: Олександра Герасименка, Юрія Пахаря, Романа Козюри, Олега Трохименка, Віктора Гайдамаки, Сергія
Петренка, Олексія Іванченка, Едуарда Джалов'яна, Валентина
Дерев'янка, Юрія Орла,
В'ячеслава Олексійчука.
Щоб свято стало
можливим, територію
стадіону прибрала бригада благоустрою
міської ради.
Олександр
МЕДВЕДЄВ

11 тур - 1 вересня (субота)
14 тур - 22 вересня (субота)
82. ФК "Зоря" - "Наша Ряба"
51. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - МФК
66. МФК "Христинівка" - ФК "Городи83. "Ураган" - ФК "Спартак-БЗК"
"Христинівка" - 0:2
ще"
84. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК "Го52. ФК "Авангард" - "Ураган" - 2:5
67. ФК "Спартак-БЗК" - ФК "Ретро"
родище"
53. ФК "Ретро" - ФК "Зоря" - 0:2
68. "Наша Ряба" - ФК "Авангард"
85. ФК "Авангард" - ФК "Ретро"
54. ФК "Городище" - ФК "Уманьферм69. ФК "Уманьферммаш" - ФК "Шпола25 серпня розпочалося друге коло маш" - 0:4
ЛНЗ-Лебедин"
18 тур - 20 жовтня (субота)
55. ФК "Спартак-БЗК" - "Наша Ряба"
70. ФК «Зоря» - «Ураган»
86. МФК "Христинівка" - ФК "Авангард"
Чемпіонату Черкаської області з футболу
87. ФК "Ретро" - ФК "Шпола-ЛНЗсеред команд вищої ліги. В рамках якого (02.09.2012)
15 тур - 29 вересня (субота)
Лебедин"
виступає наш ФК «Городище». Після двох
12 тур - 8 вересня (субота)
71. ФК "Зоря" - МФК "Христинівка"
88. ФК "Городище" - "Ураган"
турів другого кола, команда виступає не
56. МФК "Христинівка" - ФК "Спартак72. "Ураган" - ФК "Уманьферммаш"
89. ФК "Спартак-БЗК" - ФК "Зоря"
дуже вдало. За результатами першого
73. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - "Наша
90. "Наша Ряба" - ФК "Уманьферммаш"
кола та двох турів другого кола команда з БЗК"
57. "Наша Ряба" - ФК "Городище"
Ряба"
Городища знаходиться на передостанньо58. Уманьферммаш" - ФК "Ретро"
74. ФК "Авангард" - ФК "Спартак-БЗК"
Початок матчів:
му місці з сімома пунктами в активі.
59.
ФК
"Зоря"
ФК
"Авангард
75.
ФК
"Ретро"
ФК
"Городище"
10,
11, 12 тури -- 17-00 год.
Команда потребує вашої підтримки, тому
60.
"Ураган
"
ФК
"Шпола-ЛНЗ13,
14,
15 тури -- 16-00 год.
приходьте на стадіон.
Лебедин"
16 тур - 6 жовтня (субота)
16, 17, 18 тури -- 15-00 год.
ДРУГЕ КОЛО
76. МФК " Христинівка" - ФК "Ретро"
Власна інф.
10 тур - 25 серпня (субота)
13 тур - 15 вересня (субота)
77. ФК "Городище" - ФК "Авангард"
46. МФК "Христинівка" - "Наша Ряба" 61. "Ураган" - МФК "Христинівка"
78. ФК "Спартак-БЗК" - ФК "Шпола-ЛНЗ1:0
62. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК "Зо- Лебедин"
47. ФК "Уманьферммаш" - ФК "Спар- ря"
79. "Наша Ряба " - "Ураган"
так-БЗК" - 5:0
63. ФК "Авангард" - ФК "Уманьферм80. ФК "Уманьферммаш" - ФК "Зоря"
48. ФК "Зоря" - ФК "Городище" - 10:0
маш"
49. "Ураган" - ФК "Ретро" - 1:1
64. ФК "Ретро" - "Наша Ряба"
17 тур - 13 жовтня (субота)
50. ФК "Шпола-ЛНЗ-Лебедин" - ФК
65. ФК "Городище" - ФК "Спартак-БЗК"
81. ФК "Уманьферммаш" - МФК "Хрис"Авангард" - 5:0
тинівка"
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Благополуччя і бездоглядність – поняття відносні

Бездоглядність дітей – одна із найзлободенніших проблем сьогодення, яка вже
давно вийшла за межі середовища
соціально незахищених верств чи так званих неблагополучних сімей. Безперечно,
неблагополучною можна назвати ту родину, в якій мають місце алкоголізм, наркоманія та інші аморальні прояви життя. Але
чи завжди є благополучною та сім’я, у якій
батько і мати працюють з ранку до вечора,
не завжди знаючи достеменно, чим займається дитина у вільний час, сваряться через
нестачу грошей і т.д.?
Питання складне, бо, здавалося б, і у
зразковій, на перший погляд родині знайдеться кілька негативних моментів, що
здатні зруйнувати стосунки подружжя чи

батьків і дітей, спричинити одному з них
певну психологічну травму.
Статистика свідчить, що останніми
роками на вулицю все частіше потрапляють діти із заможних, як ми звикли вважати, благополучних родин. Діти тікають з
дому добровільно. Чим вабить їх вуличне
середовище – невідомо. Одні кажуть, що
йдуть з дому, щоб «подорослішати», загартуватись, знайти роботу і не залежати від
батьків. Інші не знаходять вдома тієї
підтримки і розуміння, які, на їхню думку,
можна зустріти лише серед таких втікачів
як вони. А дехто скаржиться на суперечки з
батьками, які постійно вчать як жити. Висновок один: благополуччя – поняття
відносне, яке часто залежить від психоемоційного мікроклімату в родині, близькості і теплоті стосунків, ступеню довіри
між рідними людьми.
Є і ще одна проблема, яка породжує
певну бездоглядність. Щоб забезпечити
родину, батьки часто змушені залишати
країну в пошуках роботи за кордоном. Ціна
такого ризикованого вчинку, як відомо,
дуже висока. Розпадаються сім’ї, страждають покинуті на родичів діти, яким гроші і
стороння опіка не в змозі замінити маму і
тата. Як не прикро, але це можна порівняти
із соціальним сирітством, коли діти стають
одинокими при живих батьках. Упускають-

ся важливі моменти у вихованні, догляді за
дитиною і, як наслідок, з’являються
«важкі» підлітки, часом агресивно налаштовані на життя, суспільство, оточення.
Діти, чиї батьки на заробітках за кордоном, мешкають і в нашому місті. Звісно,
ніхто не має права засуджувати батьків, які
змушені розлучитися з дітьми у пошуках
роботи. Зробити такий вибір їх змусило
складне життя і ті важкі економічні умови,
через які родина потрапила у зашморг
бідності, безробіття, безгрошів’я. Ця
соціальна трагедія спіткала не лише
українців. І все-таки спробуємо подивитись на цю ситуацію не з економічної, а з
психологічної точки зору.
Коли хтось із членів родини від’їжджає
за кордон на невизначений термін, то у нього, як і в тих, хто залишається вдома,
з’являється почуття провини, тому що порушується гармонія у стосунках.
Якщо чоловік за своєю суттю годувальник, мисливець, який шукає шляхи для
забезпечення родини, то жінка все-таки є
берегинею сімейного вогнища.
Тому й існує сильний психологічний
зв’язок між матір’ю і дитиною, який вона
починає втрачати лише після 16 років.
Якщо допускається розрив емоційного
зв’язку, то наслідком можуть бути різні
деформації дитячої психіки – від змін у

Знищимо шкідника
Амброзія полинолиста – це злісний карантинний бур'ян, з міцною
кореневою системою, яка проникає в грунт, зневоднючи і виснажуючи
його. З кожним роком амброзія поширюється на нові території, утворюючи при цьому велику надземну масу і заглушує культурні посіви.
Росте в посівах різних культурних рослин. А також по шляхах, біля
будинків та смітників, на пустищах, старих кладовищах, відвалах різних
порід, залізничних насипах, у місцях, де порушений грунтовий та рослинний покрив (новобудови, довгобудови) або завезено новий грунт з інших
місць, у долинах річок тощо. Захоплює погано оброблені поля, городи,
виноградники, баштани, сади, занедбані газони.
Діапазон пристосування цієї рослини дуже великий, а людина своєю
недбалістю та безгосподарністю створює найсприятливіши умови для
інтенсивного її розмноження.
Амброзія не має природних ворогів (тварини амброзію не їдять) і
відзначається великою біологічною активністю. Вона здатна заглушити та
витіснити не тільки культури, а й дикорослі рослини, захоплюючи таким
чином нові земельні ділянки і площі.
Цвіте амброзія з середини серпня до кінця жовтня. Під час цвітіння ця
рослина дуже небезпечна: пилок викликає у людей алергію (підвищення
температури, сльозотечу, кон'юнктивіт, погіршує зір і може викликати
набряк легенів), медики називають це амброзійним полінозом або
сінною пропасницєю. Слід додати, що у цей період від її пилку страждають астматики, у яких загострюються приступи бронхіальної астми.
Поширенню захворювання можуть сприяти погодні умови: спека,
роза вітрів тощо. Ефективних ліків поки що не існує. Єдиний вихід – триматися подалі від амброзії полинолистої поки вона квітує. Потрібно відмовитись від прогулянок за містом, по можливості не виходити з дому у
спеку та у вітряну погоду. Для прогулянок краще вибирати похмурі та
дощові дні. Натягнути на вікна марлеві сітки, постійно їх змочувати та міняти кілька разів на день. На вулиці користуйтеся сонячними окулярами.
При поверненні додому рекомендується прийняти душ, промивати ніс та
очі.
Великою проблемою для Городища продовжує залишатися
сміттєзвалища. Як наслідок – поширення амброзії. Міська влада розробляє програми і виділяє на її реалізацію значні кошти з міського бюджету,
щоб в цьому році цей бур'ян не завдавав клопоту городищенцям.
Кожного року зростає кількість людей, які страждають на алергію.
Працівниками благоустрою міської роботи проводиться планова
робота по знищенню амброзії проводиться у Городищі.
Знищення амброзії полинолистої як карантинного бур'яна, підлягає
загальній комплексній системі боротьбі з бур'янами в культурних посівах.
Система заходів, як складова частина загального агротехнічного комплексу прийомів по вирощуванню сільськогосподарських культур, передбачає застосування різних методів: карантинні, агротехнічні, механічні
та хімічні заходи.
Щоб ефективно боротися з цим шкідником, необхідно старанне очищення посівного матеріалу від насіння амброзії, лущення стерні, періодична глибока оранка, досходова культивація. Насіннєвий матеріал, очищений від карантинних бур'янів, передають на аналіз до Державної
насіннєвої інспекції для встановлення його кондиційності.
Виявляють карантинні бур'яни, обслідуючи всі земельні угіддя та
складаючи карти забруднення, і визначають необхідні методи боротьби.
Перше обстеження полів навесні доцільно проводити після сівби до
появи сходів ярих культур, а подальші у період від з'явлення сходів висотою 12-15 см. Посіви озимих культур обстежують восени на початку фази
кущення та навесні до фази повного кущення. Друге обстеження полів
проводять перед збиранням врожаю або зразу після цього з метою планування способів осіннього та весняного передпосівного обробітку грунту і застосування гербіцидів.
Проводяться регулярні рейди по приватних садибах, по підприємствах та установах, виявляючи осередки поширення амброзії, знищують рослини до початку цвітіння: скошують, виривають (починаючи з ранньої весни) і компостують, не даючи можливості цвісти та плодоносити,
адже вона розмножується тільки насінням. Якщо до цвітіння рослини не
ліквідовані, треба перечекати період цвітіння, поки не утворяться зелені
плоди. І саме в цей час скосити або вирубати і обов'язково спалити, щоб
не висипалось насіння.
Вести боротьбу з цією злісною карантинною рослиною треба усім разом: санепідемстанції, екологічній службі, адміністративно-технічній
інспекції, підприємствам, навчальним закладам, громадськості.
Стаття 22 Закону України „Про забезпечення санітарного та епідемічного добробуту” та Правила благоустрою міста Городища зобов'язують утримувати земельні ділянки та території в належному санітарному
стані не тільки органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, але й всіх громадян.
Ми живемо в третьому тисячолітті, прагнемо увійти до Європейської
спільноти, тому маємо навести порядок у своїй оселі.
Власна інф.

поведінці (плаксивість, сором’язливість)
до серйозних захворювань (наприклад,
психастенії). Наведу один приклад: жінка
змушена була виїхати на роботу за кордон,
щоб зібрати гроші дитині на дороге лікування. Тим часом покинута на родичів дитина, переживаючи емоційний розрив з
мамою, почала ще більше втрачати слух.
Коли батьки довгий час відсутні, то
певна бездоглядність і упущення у вихованні дитини матимуть місце. Разом з тим,
як відомо, у деяких сім’ях, де є мама і тато,
діти не завжди доглянуті або почувають
себе затишно і комфортно.
Кажуть, що кожен з нас є ковалем свого
щастя. Для одних воно вимірюється матеріальними цінностями, інші його знаходять у
дітях і внуках. Але так вже побудований
світ, що заради щастя дітей ми все життя
прагнемо і йдемо до тих таки матеріальних
благ, мовляв, хай хоч вони живуть гідно.
Але часом забуваємо, що у світі є речі, важливіші за гроші, квартири, автомобілі. Наприклад, здоров’я. А геніальний А.Екзюпері
колись написав: «Найбільша розкіш на світі
– це розкіш людського спілкування».
Головний спеціаліст
Городищенського РЦСССДМ
Любов ХОЛОДЕНКО

ПОГУЛЯЛИ БАЙКЕРИ
Приїзд байкерів до Городища
вже став традицією. Безумовно,
від цих приїздів є і свої переваги:
гості заселяють готелі Городища,
купують продукти харчування у
магазинах. Проте, чи багато місто
отримує? Якщо кілька підприємців міста отримають більший
прибуток, від цього вони багатшими не стануть. Проте, якщо поглянути з іншої сторони…
Основним місцем гулянь є
парк біля колишнього цукрового
заводу. Після кожного подібного
заїзду гостей, залишаються купи
сміття, яке утилізується не у відповідності до чинного законодоавства та Правил благоустрою міс-

та Городища. Не є секретом, що
погуляти з байкерами ідуть і
жителі міста Городища, чимало з
яких є неповнолітніми. Чим там
займаються діти, неважко здогадатися. Неодноразовими є скарги
батьків. Один із батьків неповнолітньої дитини з’явився до
міської ради зі скаргами, що його
дитина пішла гуляти до байкерів.
Коли він пішов забрати її додому,
там йому відповіли, що
робити йому тут нічого.
Крім батьків, скаржаться і жителі, які проживають поруч із парком.
Алкоголь і сигарети
є звичним явищем. Про
це яскраво свідчать
залишки таких масових
народних гулянь.
Президент мотоклубу «Маніжа» Олександр Шендрик, згідно
рішення сесії міської

ради від 23.04.2010 р. №36-8/V,
зобов’язаний дотримувати у
парку належний порядок, проте,
під час візиту працівників міської
ради, санітарний стан парку залишав бажати кращого.
Тому велике прохання до
батьків, стежити чим займаються
ваші діти у вільний час.
Олександр МЕДВЕДЄВ

Як запобігти картопляній
хворобі хліба
З настанням спекотної погоди, почали з'являтися поодинокі
випадки захворювання хліба картопляною хворобою. Її збудником
є спороутворюючі бактерії картопляної палички. Вони широко
розповсюджені в природі (грунтові води, повітря), звідси вони
потрапляють у харчові продукти.
Основним джерелом зараження
хліба картопляною паличкою є
зерно, з якого одержують борошно. Їх кількість у зерні може досягати сотні тисяч бактерій, при
помолі зерна кількість мікроорганізмів зростає.
У процесі випікання хліба
клітини цих бактерій гинуть, а
спори залишаються життєздатними. При остиганні виробів вони
виростають і викликають захворювання хліба. Спори картопляної палички активно розмножуються при температурі +25 - +400С
в умовах наявності вологи,
поживних речовин і низької кислотності.
При захворюванні на картопляну хворобу хліб набуває специфічного неприємного запаху, м'якушка хліба темніє, стає липкою,
може тягнутися нитками. Глибина
цих змін у якості хліба залежить

від стадії захворювання, які
розпізнають:
- дуже слабке – коли з'являється легкий сторонній запах,
окремі тонкі нитки;
- слабке – чітко проявляється
специфічний запах, легке змок
ріння м'якушки і значна кількість
ниток при розламуванні;
- середнє – окрім неприємного запаху й ниток з'являється
липкість м'якушки та її потемніння.
Розвитку картопляної хвороби сприяє порушення санітарного
та технологічного режимів зберігання зерна, борошна, хліба, а
також умов реалізації.
Які застосовуються заходи по
з а по біга нню з ах в о р юв а ння
хліба? На хлібопекарських підприємствах протягом року періодично перевіряють борошно на
зараженість картопляною паличкою, визначають асортимент
виробів та встановлюють параметри технологічного процесу,
умови зберігання та реалізації
продукції, умови переробки бракованого черствого хліба, проводять санітарну обробку і дезінфекцію технологічного обладнання, складських та виробничих

приміщень.
У магазинах потрібно дотримуватися температурних режимів
та термінів зберігання хліба та
хлібобулочних виробів (температура +15 - +160С та не більше 24
годин). Зберігати хліб у добре провітрюваних приміщеннях у незакритому вигляді (на полицях не
більше, ніж у 2 ряди). Щоденно
мити полиці та протирати розведеним водою оцтом у співвідношення 1:1. Те ж саме стосується
зберігання хліба в домашніх умовах.
Уражений картопляною хворобою хліб на завод чи магазин
не повертається, а знищується
методом спалювання або закопування в землю на глибину 1 м,
попередньо обробивши його розчином хлорного вапна або оцту.
Лікар з гігієни харчування
Городищенської райСЕС
Павло ВИПОВСЬКИЙ

ГОРОДИЩЕ
Паління на сьогодні є актуальною
проблемою. Втім, ми, напевне, не помилимося, якщо стверджуватимемо, що в
Україні зрушення її з місця не вважається
за першочергове завдання. Низький
рівень життя населення, безробіття,
швидкий ріст поширеності ВІЛ-інфекції,
туберкульозу та інших “соціальних” хвороб, на перший погляд, повинні хвилювати більше, ніж така добре знайома
“шкідлива звичка” як паління. Не виняток, що підсвідомо суспільство навіть
виправдовує поширеність цього зловживання як засобу хоча б тимчасового
відсторонення від життєвих проблем в
умовах зростаючої стресогенності.
У нашому місті паління – одна з
основних, а для деяких віково-статевих
груп – причина передчасної смерті. З
огляду на це, можливо, не буде здаватися такою дивною епідемія неінфекційних хвороб – серцево-судинних та
онкологічних, яка поширилася по всій
земній кулі протягом XX ст., адже поряд
із нею мала місце пандемія поширеності
паління – вагомого і доведеного фактору
ризику цих найбільш розповсюджених
захворювань.
У чому ж причини повсюдного поширення такого зловживання? Деякі з них,
здається, лежать на поверхні: це загальнодоступність тютюнових виробів та
потужна реклама цигарок. Не є секретом, що кожен може придбати цигарки,
а продавці іноді «заплющують очі» на те,
що покупець не досягнув повноліття.
Але не викликає сумнівів, що людина,
яка не має особистісної мотивації до паління, залишиться байдужою як до реклами, так і до наявності поряд із нею, хай
навіть і безкоштовної, тютюнової продукції. Соціальні фактори насправді не є
причинами паління, а лише умовами,
що створюють сприятливий ґрунт для дії
справжніх причин, котрі є особистими.
Чому ж люди палять? Традиційно до
питання про причини куріння підходять
диференційовано, розрізняючи причини його початку та продовження. Переважна більшість тих, хто почав палити
ще у підлітковому віці. Підлітковий вік –
це час становлення власного Я, формування самооцінки та вироблення особистісної ідентичності. З одного боку, вдаючись до паління, молода людина ідентифікує себе із “дорослим” світом, демонструє незалежність від авторитетів,
здатність іти на ризик, одразу набуваючи якості, яка відрізняє її від непалячої
більшості. З іншого боку, паління з перших же спроб виступає як інструмент
комунікації та міжособистісної взаємодії. Відомо, що підлітки палять майже
виключно у невеликих групах і вкрай
рідко наодинці.
Фізіологічні ефекти паління можуть
бути порівняні із задоволенням хіба що з
надто великою натяжкою. Перша
залежність виникає не тоді, коли
підліток чи дитина опанувала техніку
інгаляції тютюнового диму, тамуючи при
цьому кашель та задишку, а тоді, коли
куріння починає опосередковувати
відносини молодої людини зі своїм найближчим соціальним оточенням.
Соціальна обумовленість паління
природно не усвідомлюється тими, хто
палить. Воно дійсно може знімати
напругу, але не завдяки своїм сумнівним
ефектам, а тому, що через переживання
уявного спілкування воно здатне тимчасово знімати стан соціальної напруженості.
Стаючи звичним, входячи як
невід'ємна складова у життя людини,
паління, будучи врешті певним поведінковим актом, неодмінно повинно
справляти зворотний модифікуючий
вплив на особистість, тим більше, що
переважно мова йде про людей, які
саме знаходяться на етапі формування.
Але ця шкідлива звичка справляє більш
глибокий вплив на формування моде-
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лей соціальної взаємодії.
Маючи “на озброєнні” куріння як
засіб уявного спілкування, людина починає звертатись до нього в усіх випадках
якісного чи кількісного незадоволення
своїм реальним спілкуванням. Однак
куріння аж ніяк не може дати відчуття
справжнього “усуспільнення”. Результатом стає несформованість у особи дієвих
соціальних навичок. Втім, слід зауважити, що для стороннього ока така людина
може здаватись достатньо комунікабельною.
Із наведених даних стає зрозумілим
соціально-психологічна обумовленість
куріння, його зв'язок з неадекватною
самооцінкою. Втім, наведені вище
міркування, здається, залишають поза

12 вересня 2012 року
джерело неприємних відчуттів, то
постає запитання: навіщо курцеві знову і
знову потрібні ці відчуття, за яку провину
він постійно карає сам себе?
Деякий час ситуація певною мірою
може згладжуватися використанням
паління як уявного спілкування, але цей
механізм не може працювати без конечно.
Щодо питання реклами та “антиреклами” тютюнових виробів. Тютюнова
реклама розподіляється на два різновиди: рекламу окремих торгових марок
(брендів), яку ми залишаємо поза своєю
увагою, і рекламу куріння – своєрідну
корпоративну рекламу. Сучасна реклама цигарок, будучи детально розробленою технологією потужного соціального

ПАЛИТИ
ЧИ НЕ ПАЛИТИ
увагою наступне принципове питання:
чому саме куріння, а не якась інша
залежність, набуває у сучасному
суспільстві функції опосередкування
міжособистісної взаємодії і врешті має
таку виключну поширеність?
Звичайно, зараз постійне залучення
до куріння нових молодих поколінь значною мірою зумовлене поширеністю куріння серед дорослих. Частина дітей вважають куріння за джерело якогось
невідомого їм особливого задоволення і
починають палити в тому числі і з цієї
причини. Але вже перші спроби куріння
доводять для дитини хибність такого уявлення, доставляючи їй низку чисто
фізичних неприємних відчуттів. Негативні, неприємні відчуття при палінні,
включаючи першіння у горлі, неприємний присмак у роті, загрудинний
ефект, м'язеву слабкість тощо, перевищують сумнівне задоволення від куріння не тільки при перших спробах куріння, а й протягом усього подальшого
життя з сигаретою. Лише невелика
кількість курців вважають, що вони практично завжди відчувають задоволення
від куріння. У той же час, більшість
курців з неприємних відчуттів, пов'язаних із курінням, відзначають неприємний присмак у роті, головокружіння,
нудоту. Ці результати доводять, що у певному розумінні негативні відчуття при
курінні дійсно перевищують позитивні.
Але теза про виключну роль у формуванні та підтриманні тютюнової залежності неприємних ефектів куріння має не
лише фактичне, а і вельми змістовне
логічне обґрунтування.
Якщо визнати, власне кажучи, очевидний факт про те, що, з точки зору
фізіології, паління – це в першу чергу

впливу, є яскравою ілюстрацією. У
першу чергу нагадаємо, що бюджет
таких тютюнових компаній, як, наприклад, Filip Morris, набагато перевищує,
скажімо, бюджет України. На рекламу
цигарок витрачаються мільярди
доларів. У процесі створення кожної
нової рекламної концепції проводиться
низка соціально-психологічних
досліджень такої потужності і достовірності, яку не може собі дозволити
жодна наукова установа. Із цього можна
зробити висновок: якщо певний рекламний продукт, який стосується паління,
випущено і працює, то не може не бути
ефективним.
Однією з основних характерних
ознак сучасної реклами саме тютюнових
виробів є повна відсутність зображень
процесу паління, чи будь-яких його
зовнішніх атрибутів – тютюнового диму,
недокурків, попільничок, тощо. Ключові
зображення, на перший погляд, абсолютно не пов'язані із палінням – найчастіше це люди, які, так би мовити, “насолоджуються життям”. Чи є це засобом
пов'язати паління у свідомості населення з повноцінним та щасливим існуванням? Можливо, для частини молодих
людей подібна реклама має саме таке
значення і сприяє їх залученню до паління. Але в тютюновій рекламі можна
помітити інший, більш глибокий зміст.
Іншими словами, на рекламних щитах
люди бачать те, якими вони хотіли б
бути, але якими вони, на жаль, не є.
Таким чином, реклама постійно підтримує ідеальне Я на недосяжному рівні.
Цигарки у тютюновій рекламі
відіграють не першорядну роль. Ніщо не
заважає замінити їх просто на згадку про
паління, навіть у формі заклику до не-
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куріння. Звідси стає зрозумілим, що
переважна більшість антиреклами куріння насправді є нічим іншим, як його рекламою. Що відбувається у психології
підлітка, коли він бачить по телевізору
свого однолітка з (анти)реклами, який
“вчиться на відмінно, вивчає іноземну
мову, відвідує заняття у спортивній
секції, спілкується із друзями, не
курить”? Він бачить своє недосяжне ідеальне Я. Адже насправді він не вчиться
на відмінно, не вивчає іноземну мову і
т.д., тобто є повним антиподом до свого
рекламного ідеалу. Втім, є одне
співпадіння – він також не палить, поки
що, як і герой реклами. Але код “не
курить” залишається асоційованою із
своїм ідеальним антиподом, а з реальним Я природно виникає асоціація “курить”. Після двох-трьох переглядів подібної реклами підліток стає курцем на
рівні Я-концепції, а далі вже менше ніж
півкроку відділяє його від фактичного
паління. Так працює і інша “антиреклама”, типу “курити – на це немає часу” (в
тому-то й річ, що часу більш ніж достатньо і його буквально нікуди діти, а тут
якраз підказка, як можна скористатись
цим вільним часом).
Розглянемо тепер із позицій проведеного аналізу сакраментальний текст
“Мінздрав попереджає: куріння шкідливе для вашого здоров'я”. Що це – реклама чи антиреклама? Якби цей надпис
хоч би як-небудь сприяв зменшенню
куріння, тютюнові компанії мали б усі
можливості попрощатися з ним назавжди. Чому вони цього не роблять? Дане
“попередження” додає до цього шкоду у
більш широкому життєвому розумінні.
Що ж, тим більшою, тим повнішою буде
надцінна “жертва”, яку курець приносить за свою (справжню чи уявну)
соціальну неадаптованість. Неважко здогадатись, що подібний ефект мають і всі
інші заходи по боротьбі із курінням, побудовані за принципом “лякаючого заклику”. Вся ця інформація про шкідливість
куріння, про рак легень, хронічний
бронхіт, інфаркт, інсульт тощо, – діючи
виключно на рівні реального Я, звичайно, може мати певний тимчасовий
ефект; але ідеальне Я завжди є переважаючим, і, не будучи задіяним у антитютюнову пропаганду, швидко поверне все
на своє місце, додавши до чисельних
“провин” реального Я ще й невдалу спробу припинення куріння.
Які ж заходи можуть принести
реальну користь у боротьбі з палінням?
Якщо говорити про індивідуальну та групову роботу, то, по-перше, ці заходи
мають бути центровані не на курінні, а
на особистості та її соціальних стосунках.
Втім, програми по припиненню паління
можуть і повинні містити фрагмент, присвячений виробленню розуміння природи залежності від паління. Більша увага
має бути приділена формуванню позитивної самооцінки, прийняттю себе та
свого оточення, формуванню конструктивних соціальних навичок, що найпростіше здійснити у рамках традиційного
соціально-психологічного тренінгу.
Серйозна увага повинна приділятися
подоланню моральної кризи. Досвід
практичної психотерапії паління, як і
інших залежностей, в нашій країні поки
що незначний. Створення реально працюючих та хоч би якоюсь мірою ефективних програм – це справа майбутнього.
Щодо суспільних заходів, то, звичайно, на перше місце слід було б поставити
заборону як реклами, так і більшої частини антиреклами паління. Втім, дивлячись правді у вічі, слід визнати, що,
навіть коли весь уряд країни такого економічного рівня як Україна одностайно
поставить за мету заборону реклами
цигарок, сили у боротьбі з тютюновими
компаніями будуть нерівні.
Власна інф.
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12 вересня 2012 року

Шановні городищани та гості нашого міста!
Запрошуємо Вас взяти участь у святкуванні дня міста «Рідне місто моє над Вільшанкою»,
яке відбудеться 22 вересня 2012 року.
В програмі свята:
8.00 – Богослужіння в храмах міста;
10.00 – 13.00 – Турнір з настільного тенісу
(фойє МЦКТ);
10.00 – 14.00 – Волейбольний турнір (ЗОШ
№3, спорткомплекс «Колос»);
11.00 – 14.00 – Футбольний турнір (спорткомплекс «Колос»);
14.00 – 16.00 – Конкурс дитячого малюнка
«Ми діти твої, Городище кохане (Площа Миру);
14.00 – 19.00 – Виставка робіт народних

Моя Україна
Україно, мій краю квітучий,
Рідні гори, ліси і поля,
Рідна мова, барвиста й співуча,
По землі українській луна.
Наший прапор – це символ держави
- спілий колос і неба блакить,
Символ доблесті, честі і слави,
Над країною Стяг майорить!
Ми живемо у мирній державі,
Хліб і сіль ми даруємо всім,
А сини на далеких заставах
Бережуть наший спокій і дім.
Хай живе й процвіта Україна,
Незалежність нам Доля дала,
Хай же мова луна солов'їна,
Й колосяться у полі жита!!!
Слова О.П.Ткаченка
Музика В.І.Градоблянського

Сповідь ю
перед мамо

умільців, дарів природи, квітів, образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва (Площа Миру);
15.00, 21.00 – Безкоштовний перегляд кінострічок (кінотеатр «Жовтень»);
15.00 – 17.00 – Шаховий турнір (міський
сад);
17.00 – 18.30 – Урочисте зібрання та церемонія вручення нагород у номінаціях (районний Палац культури);
18.30 – 21.00 – Святковий концерт за участю
Як хочеться до тебе, люба,
Схилити голову свою.
Покласти ніжно так на груди
Й відчути спокій, як в раю.
Як хочеться, матусю мила,
Щоб зустрічала ти мене.
І знову щедро пригостила
Моїм улюбленим борщем.
Як пізно, мамо, зрозуміла,
Що значиш для мого життя,
Що я тебе не долюбила.
Часу не буде вороття.

столичних артистів на Площі Миру
З 21.00 – Святкова дискотека (Фойє районного Палацу культури)
На святі ви зможете скуштувати козацької
каші, юшки, вареників, шашликів, приготованих за оригінальними рецептами господинями
нашого міста.
Тож запрошуємо вас, всю вашу родину, знайомих, близьких на свято міста.
Оргкомітет

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
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П еколог ам
вандал
Промислові відходи,
Глибокою раною,
По серцю природи
Пройшлися вандали.

(відповідальний за випуск)
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Що мало ніжних слів сказала
Тобі, рідненька, за життя.
Що часто гірко сумувала
Від вчинків рідного дитя.

Ви на свободі
Не маєте глузду.
Забруднили довкілля
І в смітті погрузли.

Прости мене, моя голубко,
Вже мама я сама давно.
Але як хочеться гукнути
Й позвати ніжно так «Мамо!»

Та прийде година,
Не буде пощади
Усім, хто накоїв
Великої шкоди.

Та не озвешся вже ніколи,
До хати більше не зайдеш.
Та знаю я, що в моїм серці
Ти завжди спомином живеш.

На лоні природи
Живуть усі люди.
Лиш разом ми зможем
Біду відвернути.

Ти спочивай, матусю, в мирі
В новім невіданім краю.
І на святій твоїй могилі
Прощення в тебе я молю.

Отямтесь, просніться!
Оглянтесь навколо!
І Землю спасіть
Від сміття вікового!
Леся КОРОП, вчитель хімії
Городищенської ЗОШ І-ІІІ ст. №3
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Зам. №

КП «Комунальник»

запрошує на роботу

слюсаря,
електрогазозварювальника.
Телефон для довідок 2-26-13.

Матусю, мамо, ненько рідна,
Тебе на світі вже нема.
Без тебе, мила, час проходить,
Минає сьомая зима.

КП «Комунальник»
надає послуги:

Управління Державної казначейської служби України у Городищенському районі Черкаської
області повторно ОГОЛОШУЄ конкурс на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста-юрисконсульта.

У конкурсі можуть брати 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 комп'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 4х6 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, вул. Миру, 87
Начальник Л.М.НЕБЕНЗЯ

ГРАФІК ВИВОЗУ СУХОГО СМІТТЯ ПО ПРИВАТНОМУ СЕКТОРУ

ГОРОДИЩЕ

- з викачки та вивезення
нечистот 3-8 м3;
- ритуальні послуги (автомобіль з ковром), найдешевші
труни;
- пробивка каналізації;
- перевезення вантажів до 7 т
(ЗІЛ самоскид);
- вивезення твердих побутових відходів;
- послуги екскаватора;
- послуги спецмашини «вишка» (на висоту до 11 м);
- розпилювання лісоматеріалу.
Телефон для довідок 2-26-13.
«Комунальник» дякує
споживачам за вчасно сплачені
комунальні послуги. За невчасно
сплачені комунальні послуги
буде нараховуватися пеня в
розмірі 0,5%.

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

