2 стор.
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офіційно
Засідання
регіональної ради

В овальному залі обласної ради відбулося
засідання регіональної ради з питань взаємодії місцевих органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування з розгляду питань: про хід реформування первинної
медико-санітарної допомоги в області; виконання Регіональної програми поліпшення стану
безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2009-2011рр.; про стан організації
підвезення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості до місця
роботи і додому; про хід виконання галузевих
та регіональних програм модернізації аварійно
небезпечних об’єктів.
Участь у засіданні взяли голови РДА Леонтій
Кричкевич і РР Михайло Марчук.

Участь керівників
у розширеному засіданні
колегії облдержадміністрації

Голови РДА Леонтій Кричкевич і РР Михайло Марчук взяли участь у засіданні колегії
обласної державної адміністрації. На колегії
доповідав заступник голови ОДА Едуард Стоєв про хід виконання Програм економічного
і соціального розвитку області на 2011 рік за
підсумками 9 місяців.
Органи виконавчої влади передусім працювали
на виконання завдань для реалізації Програми
економічних реформ на 2010-2014рр. “Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка,
ефективна влада”.
За січень-вересень 2011 року обсяги промислового виробництва у порівнянні з відповідним
періодом минулого року зросли на 15 %, а за
індексами промислової продукції область знаходиться на 5 місці серед регіонів України.
Про підсумки виконання бюджету області за 9
місяців 2011 року присутніх ознайомив начальник головного фінансового управління ОДА Ігор
Никитюк. Він повідомив, що за 9 місяців 2011р.
до загального фонду до бюджету надійшло 2
млрд. 300 млн грн податків, зборів та інших
обов’язкових платежів, або 107 % до встановленого Міністерством фінансів України для області
завдання на звітний період. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи зросли
на 580 млн. грн. До місцевих бюджетів області
за звітний період надійшло 712 млн. грн. А тому,
місцеві бюджети області за власною доходною
базою виконані на 105 %.
Крім того, розглядалися питання організації роботи в області щодо забезпечення прав дітей, підбиття підсумків оздоровлення та відпочинку дітей
влітку 2011 року та стан забезпечення виконання
відділами та секторами апарату, структурними
підрозділами облдержадміністрації, територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, виконавчими
комітетами міських (міст обласного значення) рад,
райдержадміністраціями актів законодавства,
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень і доручень голови
облдержадміністрації та реагування на запити й
звернення народних депутатів України і депутатів
місцевих рад.

Кущова нарада з питань
дотримання законодавства
України на ринках області

Під головуванням першого заступника
голови ОДА Олександра Башкаленка у смт
Маневичі відбулася друга кущова нарада з
питань дотримання законодавства України на
ринках області. Участь у нараді взяв перший
заступник голови райдержадміністрації
Микола Вашкевич, керівники ринків району.
Олександр Башкаленко заслухав зауваження,
що стосуються кожного ринку і поцікавився у
їхніх власників, чому вони не наводять належний
порядок на своїх територіях. Цього разу за стан
справ на своїх ринках відповідали керівники
Ківерцівського, Ратнівського, Любешівського і
Камінь-Каширського районів.
Перший заступник голови ОДА окремо порушив
питання водопостачання та водовідведення та
пообіцяв відвідати і перевірити торгові площі
кожного району. Окремо звернувся до керівників
контролюючих служб та закликав не зловживати
своїм службовим становищем, а ретельно слідкувати за виконанням приписів.

Обласна селекторна нарада
голови облдержадміністрації

Голова РДА Леонтій Кричкевич, перший
заступник голови РДА Микола Вашкевич,
заступник голови РДА Євген Зубенко взяли
участь в обласній селекторній нараді з
наступних питань: виконання програм фінансової підтримки сільськогосподарської галузі з
обласного та районних бюджетів; проведення
робіт з розмежування земель державної та
комунальної власності; виконання доручення
голови облдержадміністрації щодо розчищення внутрішньогосподарських меліоративних
каналів, які підлягають очистці від заліснення та
чагарників у зимовому періоді 2011-2012рр.; виконання доручення голови ОДА щодо забезпечення безкоштовними опалювальними дровами
одиноких, непрацездатних та малозабезпечених
громадян області; поточні питання соціальноекономічного розвитку області.
Володимир РОМАНЮК,
начальник відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків із засобами масової інформації
та громадськістю апарату РДА.

29 жовтня 2011 року

благодійність

Конкретні справи
Отримувати подарунки завжди приємно, особливо, якщо вони
є потрібні та бажані. Цієї середи, 26 жовтня, від районного осередку Партії Регіонів, очолюваного Олександром Красовським,
його одержав колектив і вихованці Ківерцівського районного
Центру дитячої та юнацької творчості.
Подарунком став широкоформатний принтер. Для чого він
знадобився ЦДЮТ, і чому саме
правляча партія стала їхнім
спонсором - розповідає директор
установи Леся КУЛІБА:
- Зустріч із Олександром
Красовським, очільником районного осередку Партії Регіонів,
відбулася за досить звичних
обставин. Пан Олександр, як
турботливий татусь, цікавився,
у які гуртки можна записати
його донечку Олександру.
І так, слово за слово, повелась розмова. Спілкування було
надзвичайно приємним та цікавим, адже не щодня зустрічаєш
людей таких щирих та небайдужих. Пан Олександр запитував:
якими здобутками пишаємося?
Чим живе установа? Як фінансуємося? Чи є якісь невирішені питання? І я, як директор закладу,
з педагогічно-творчим запалом,
конкретно розповіла про те,
чим живе позашкілля.

Заклад постійно перебуває у
шаленому темпі через постійні
нові ідеї, задуми та плани. А
тому, невирішених питань залишається багато.
Спілкуючись з Олександром
Петровичем, директор закладу,

поділилась і новою ідеєю, щодо
створення власного інформаційного вісника. Уже й назву придумали – «Передзвін». Новин
завжди є багато, а для збере-

ження історії закладу така газета
стала б безумовним надбанням.
Пан Красовський поцікавився, що
саме потрібно для цього проекту.
Широкоформатний принтер для
друку – ось основна потреба.
Олександр Петрович одразу ж

пообіцяв допомогти з реалізацією
цього задуму. І вже наступного
дня по зустрічі він подарував
установі принтер вартістю у
3500 тис. грн! Увесь педагогічний
колектив та вихованці приємно
враженні та щиро вдячні партійній
організації за можливість перетворити ще одну свою мрію в
реальність!
Мав що сказати й очільник районного осередку Партії Регіонів:
- Ми з партійними однодумцями вважаємо, що майбутнє
України напряму залежить від
молодого покоління, яке в собі
нестиме прогресивні та рішучі
ідеї щодо переходу нашої країни
на якісно новий рівень розвитку. Вихованці Центру дитячої
та юнацької творчості нашого
міста є активними учасниками
районних, обласних та Всеукраїнських виставок, конкурсів,
фестивалів. Ось уже 30 років
Ківерцівський районний ЦДЮТ
входить у п’ятірку кращих позашкільних закладів рідної Волині.
Тому допомогти таким талантам для нас, як для рушійної
політичної сили, це не обов’язок,
а честь! Ми ніколи не відмовляємо у допомозі тим, хто цього
вартий. А варті уваги - люди,
які роблять реальні справи, а не
говорять пафосні слова!
Розмову вела
Анастасія ЗАБОЛОТНА.
Фото автора.

в районній раді і райдержадміністрації

вирішують
колегіально
(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Розглянуто також хід виконання
рішення Координаційної ради про
завдання місцевих рад щодо відведення земельних ділянок під розміщення полігонів твердих побутових
відходів – інформував Олег Мінчук,
заступник начальника Держкомзему
у Ківерцівському районі. А в інформації заступника головного лікаря
району Івана Хитрика – про співпрацю місцевих рад щодо зміцнення матеріально-технічної бази
медичних установ на території місцевих рад району.
Учасники засідання відвідали Карпилівську сільську раду, де ознайомилися з роботою соціально-культурних
закладів, вивчили стан розвитку
місцевого самоврядування на даній
території.
У роботі Колегії і Кооррдинаційної
ради взяли участь сільські, селищні,
міський голови, керівники структурних
підрозділів РДА, окремих територіальних органів міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади, керівники окремих підприємств,
установ і організацій району, керівники засобів масової інформації.
Людмила ОЛІЩУК.

На спільному засіданні Колегії
РДА та Координаційної ради при
голові РР було підведено підсумки
роботи міської, сільських та селищних рад за 9 місяців та оголошено
переможців: І місце - Дернівська
сільська рада (сільський голова
Олексій Лисюк); ІІ місце – Цуманська
селищна рада (селищний голова
Олександр Кобилан); ІІІ місце –
Грем’яченська сільська рада (сільський голова Наталія Мельник).
А також визнано хорошою
роботу - Олицької селищної,
Жидичинської, Омельненської,
Сокиричівської, Тростянецької та
Озерцівської сільських рад.

30 жовтня Україна переходить на зимовий час
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13 травня 1996 року №509 на території
України 30 жовтня 2011 року о 4 (четвертій) годині за київським часом скасовується дія літнього
часу переведенням годинникової стрілки на 1 (одну) годину назад.
Два рази на рік стрілки годинника переводяться на годину в більш ніж 100 країнах світу. В останню
неділю березня - на годину вперед, в останню неділю жовтня - на годину назад. Це необхідно для того,
щоб наблизити адміністративний час до сонячного. 20 вересня 2011 за постанову про зміну порядку
обліку часу в Україні проголосували 266 народних депутатів, таким чином Верховна рада України постановила встановити з 27 березня 2011 року на території Україні час другого часового поясу з додаванням однієї години, скасувавши цим перехід на зимовий час в жовтні 2011 року, відповідно і наступний за цим перехід на літній час.
18 жовтня 2011 Верховна Рада Україна передумала і прийняла Постанову «Про визнання такої, що
втратила чинність, Постанови Верховної Ради України« Про зміну порядку обчислення часу на території України», за це рішення проголосували 295 народних депутатів з 349 зареєстрованих в цей день
у сесійній залі. Новою Постановою визнається, що Постанова від 20 вересня 2011 втратила чинність,
також запропоновано уряду протягом одного місяця з дня набрання чинності нової Постанови внести
на розгляд Верховної Ради проект Закону про порядок обчислення часу на території України. З цього
випливає, що перехід на зимовий час в Україну в 2011 році відбудеться в звичайному режимі.
В 2012 році перехід на зимовий час припадає на 28 жовтня.

Дорогі друзі!

28 жовтня - День визволення України від фашистських загарбників

Прийміть найщиріші вітання з нагоди професійного свята - Дня автомобіліста і дорожника!
Ваша праця сповнена гуманізму, милосердя, тепла. Усі Ви небайдужі до людських проблем, завжди
відкриті для спілкування з тими, хто потребує
Вашої допомоги.
Щиро віримо, що Ваша працьовитість, компетентність і надалі будуть служити людям.
Бажаємо Вам творчого натхнення, здійснення
всіх Ваших задумів і мрій, щоб не вичерпалася Ваша
віра в щедрість людської душі, щоб Вас завжди
супроводжували милосердя та доброта, бажання
та спроможність бути корисними людям! Щастя,
добробуту, нових трудових здобутків і зеленої вулиці
на життєвих і автомобільних шляхах!
Голова райдержадміністрації Леонтій КРИЧКЕВИЧ.
Голова районної ради
Михайло МАРЧУК.

визволення україни

(Закінчення. Поч. на 1 стор.).
Учасники мітингу Хвилиною мовчання віддали шану всім українським борцям, які в
час воєнного лихоліття визволяли рідну землю від фашистських загарбників, схиливши голови перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна.
Пам’ять про тих, хто не повернувся з далеких воєнних років, хто ціною власного
життя дарував мирне сьогодення, вшанували у своїх виступах голова районної
державної адміністрації Леонтій Кричкевич, який вітав усіх жителів району із
пам’ятною датою; Марчук Михайло - голова районної ради; голова районної ради
ветеранів війни і праці Степан Степанович Дзвонко, учень школи №3 Дмитро
Романюк.
По закінченні відбулася панахида за загиблими, яку відправили Олександр
Кондратюк – благочинний і священик Свято-Миколаївського храму Андрій Яковлюк.
Слава живим учасникам воєнних подій, вічна і світла пам’ять загиблим!
Людмила ОЛІЩУК,
Володимир РОМАНЮК.

Відшкодовуємо витрати
В управління праці та соціального захисту населення РДА є кошти для відшкодування витрат за придбані лікарські
засоби за пільговими рецептами.
Для відшкодування коштів потрібно громадянину, який має статус потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС, звернутися з рецептом,
виписаним лікарем у двох екземплярах
для амбулаторного лікування, до аптеки на
території району /міста/ за власним вибором
та оплатити вартість медикаментів. Після
відпуску лікарських засобів аптечна установа
повертає громадянину оригінал рецепта зі
штампом «ПОГАШЕНО» або «ВІДПУЩЕНО» і
касовий чек про сплату коштів, який потрібно

подати в управління праці та соціального захисту населення за адресою: м. Ківерці, вул.
17 Вересня, 6, каб.11, тел.: 22-184. Управління
праці відшкодовує кошти за придбані медикаменти згідно поданої заяви, оригіналу рецепта
та чека шляхом виплати через банк. Управління праці також проводить відшкодовування
витрат на забезпечення безоплатного зубопротезування для громадян, постраждалих
від аварії на ЧАЕС. Для отримання послуг з
безкоштовного зубопротезування громадянину
треба звернутися з заявою, копією паспорта,
ксерокопію чорнобильського посвідчення в
стоматологічну поліклініку за адресою:
м. Ківерці, вул. Жовтнева, 1. Управління при-

упсзн інформує:
ймає заяви від громадян, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на отримання
санаторно-курортних путівок для дорослих та
дітей в 2012 році. Для цього потрібно подати
такі документи: заяву, довідку з лікарні
ф.№ 070, ксерокопію паспорта батька та матері, довідки з роботи батьків про те, що в 2012
році оздоровлюватись по місцю роботи батьків
не будуть, для непрацюючих ксерокопія трудової книжки, 2 екземпляри-ксерокопії свідоцтва
про народження дитини, 2 екземпляри ксерокопії чорнобильського посвідчення дитини.
Ольга ІВАШКЕВИЧ,
начальник відділу обліку і виплати
пільг громадянам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи УПСЗН.

