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офіційно

З нагоди дня Соборності та Свободи 
України за значний особистий внесок 

у соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток 
незалежної Української держави, вагомі 

трудові досягнення, багаторічну сумлінну 
працю  відзначено державною нагоро-

дою України - Орденом княгині Ольги ІІІ 
ступеня заслужену вчительку України,  за-
ступника голови Волинської обласної ор-

ганізації Всеукраїнського жіночого това-
риства імені Олени теліги, нашу активну 

читачку і дописувачку, ведучу рубрики «В 
обороні рідного слова» в газеті «Вільним 

шляхом» Олесю григорівну КОВАлЬчУК із 
села Жидичин.

Указом Президента України за вагомі осо-
бисті заслуги у державотворчій, соціально-
економічній, культурно-освітній діяльності, 
сумлінне і бездоганне служіння Українському 

народові та з нагоди Дня Соборності та 
Свободи України нагороджена відзнакою 
Президента України - ювілейною медал-
лю «20 років Незалежності України» Віра 
Андріївна СОКОЛ - завідувачка виробництва 
селянського (фермерського) господарства 
«Золота Нива» Ківерцівського району (на 
фото людмили ОлІЩУК). Про цей відомий 
колектив ми неодноразово писали також у 
газетних публікаціях. 

Тож щирі вітання Вам, шановні Лесю Григо-
рівно і Віро Андріївно! Щастя, добра, міцного 
здоров’я і нехай береже Вас Господь. Жителі 
району гордяться Вами.

З повагою – 
РЕдАКЦІЙНиЙ КОлЕКтиВ.

У середу  відбулося засідання щорічної коор-
динаційної наради працівників правоохоронних 
органів за участю керівників району – голови 
РР Михайла Марчука і першого заступника 
голови РДА Миколи Вашкевича. 

Про стан злочинності в Ківерцівському райо-
ні за 2011 рік доповідав в.о. прокурора району 
радник юстиції Віталій Шепелюк. 

На фото людмили ОлІЩУК: 
під час засідання координаційної 

наради правоохоронців.

Перед початком наради біля входу в ака-
демічний обласний український музично-
драматичний театр імені Т.Г. Шевченка голова 
обласної державної адміністрації Борис Клімчук 
та його заступник Віталій Карпюк  вручили 21 
одноосібнику, власникам особистих селянських 
господарств, які утримують 3 і більше корів, 
сертифікати та індивідуальні доїльні установки. 
Серед нагороджених -  і житель села Суськ на-
шого району Василь Матвіюк.

“Господар той, хто дає собі раду. І наші 
волинські аграрії, яких ми сьогодні відзначили, 
є прикладом цього. Людям, які працюють на 
землі, даємо шанс заробити. Ми поступово, 
крок за кроком, розвиваємо аграрний сектор 
нашої рідної Волині. У 2011 році Волинь на-
працювала гарні результати. Господарський 
комплекс в цілому отримав 700 мільйонів 

гривень прибутку.  У 2012 році продовжуємо 
почате та розширимо коло учасників. Загалом 
програмами підтримки обласного бюджету 
скористалося майже 10 тисяч селянських 
господарств”, - наголосив голова облдержад-
міністрації.

Перед головами волинських сільських, 
селищних та міських рад виступила директор 
департаменту науково-освітнього забезпечен-
ня агропромислового виробництва та розви-

тку сільських територій Міністерства аграрної 
політики та продовольства України Ірина 
Синявська. Серед виступаючих був і народний 
депутат, член Комітету Верховної Ради України 
з питань аграрної політики та земельних від-
носин Григорій Смітюх.

Окрім того, троє голів Прилісненської Мане-
вицького району, Щитинської Любешівського 
району та Гірниківської Ратнівського району 
сільських рад, переможці конкурсу серед сіль-
ських та селищних голів, отримали для громади 
три новеньких трактори з причіпним інвентарем.

Сертифікатами та грошовими преміями за 
проведену роботу із залуження земель відзна-
чено голів Видертської, Щуринської, Луковичів-
ської, Цегівської, Дубівської та нашої Омель-
ненської сільських рад.

Відзнаками обласної державної адміністра-

ції та обласної ради за добре організовану 
господарську діяльність нагороджено голів 
Берестечківської міської ради та Добренської, 
Мокрецької, Сільцівської, Глухівської і нашої 
Борохівської сільських рад. Вони отримали 
нові енергозберігаючі котли “Kalvis”, що пра-
цюють на місцевих видах палива, придбані за 
кошти обласного бюджету.

Подяками голів облдержадміністрації та об-
ласної ради за належну організаційну роботу, 

спрямовану на досягнення кращих результатів 
роботи сільських та селищної рад нагороджено 
16 кращих сільських, селищних голів області. 
Серед них і грем’яченський сільський голова 
Наталія мельник.

Володимир РОмАНЮК.
На фото Анастасії ЗАБОлОтНОї:  

грем’яченський сільський голова 
Наталія мЕлЬНиК.

Господар той, хто дає собі раду

В академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені т.г. 
Шевченка за участю  керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування області усіх рівнів, керівників окремих структурних підрозділів облдер-
жадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів вико-

навчої влади, підприємств, установ та організацій, представників громадських організацій 
та засобів масової інформації відбулася обласна нарада по питанню “підсумки роботи 

виконавчих комітетів сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад у 2011 
році та завдання щодо розвитку відповідних територій на 2012 рік”. Участь у заході взяла 
делегація Ківерцівського району на чолі із головою районної ради михайлом марчуком та 

першим заступником голови райдержадміністрації миколою Вашкевичем.

27 вересня 2012 року виповнюється 
120 років від дня народження михайла 

пилиповича Кравчука, талановитого 
вченого світового рівня, математи-

ка, автора фундаментальних праць у 
галузі вищої алгебри, теорії ймовірнос-

тей і математичної статистики, який 
народився 27 вересня 1892 року в селі 

човниця Ківерцівського району.

Ми ще з минулого року розпочали в газеті 
рубрику, присвячену цій даті, хоча матеріали 

про нього, а також про його послідовни-
ків, ініціаторів і керівників музею у Човниці  
пишемо постійно. Дуже допомагає у цьому 
листування і зустрічі з професором Ніною 
Опанасівною Вірченко. Частою гостею в 
редакції є невтомна трудівниця – вете-
ран педагогічної праці Євгенія Семенівна 
Лукашук, яка разом із чоловіком Степаном 
Федоровичем, який вже відійшов у засвіти, і 
донькою Лесею Степанівною, вихованцями і 
педагогами місцевої школи бережуть пам’ять 
про видатного земляка. 

Ківерчани вшановують пам’ять про велико-
го вченого. Нині у селі Човниця силами вла-
ди і громадськості створено у місцевій школі 
кімнату-музей академіка М.П. Кравчука, 
встановлено обеліск. Щорічно сотні людей з 
усіх куточків країни, зарубіжні гості відвідують 
музей, щиро дякують за збереження пам’яті 
про визначного діяча науки.

(Закінчення на 3 стор.). 

Інна БАтЕНчУК,
людмила ОлІЩУК.

28 січня - 20 років тому (1992) 
верховна рада україни 

затвердила національний
прапор україни.

26 січня відбулося Спільне засідання 
Колегії районної державної адміністрації 

та Координаційної ради з питань місцево-
го самоврядування при голові районної 

ради, яке вели перший заступник голови 
районної державної адміністрації микола 

Вашкевич та голова районної ради михай-
ло марчук. На засідання були запрошені 
сільські, селищні, міський голови, керів-

ники структурних підрозділів райдержад-
міністрації, керівники окремих підпри-

ємств, організацій, установ.

На розгляд Колегії райдержадміністрації 
виносилися такі  питання: про підсумки ви-
конання Програми економічного і соціально-
го розвитку району на 2011 рік – доповідала 
Ірина Куцик, начальник управління економіки 

районної державної адміністрації.
Про підсумки виконання бюджету району 

на 2011 рік – у доповіді Лесі Керди, на-
чальника фінансового управління райдер-
жадміністрації. Про проведену роботу зі 
зверненнями громадян у районній державній 
адміністрації у 2011 році  - в інформації Ана-
толія Степанова, керівника апарату РДА. Про 
стан фінансово-бюджетної дисципліни на 
підприємствах, в установах та організаціях 
району – тема виступу Володимира Мат-
війчука, виконувача обов’язків начальника 
міжрайонної державної фінансової інспекції.  
Міський голова Володимир Жгутов доповідав 
про виконання делегованих повноважень 
державної виконавчої влади виконкомом 
Ківерцівської міської ради відповідно до За-
кону України  “Про місцеве самоврядування 

в Україні”.
На розгляд Координаційної ради з пи-

тань місцевого самоврядування при голові 
районної ради виносилися такі питання: про 
підсумки  роботи сільських, селищних рад за 
2011 рік – Тамара Кохновіч, начальник відді-
лу з питань організаційного забезпечення РР. 
Вона ж інформував про організацію роботи 
сільських, селищних, міської рад щодо по-
передження паводків та підтоплення населе-
них пунктів. З планом роботи Координаційної 
ради з питань місцевого самоврядування при 
голові районної ради на І півріччя 2012 року 
ознайомив Михайло Марчук, голова районної 
ради. 

Як поінформувала Ірина Куцик, робота 
районної державної адміністрації спрямову-
валася на забезпечення виконання основних 

завдань Програми економічного і соціаль-
ного розвитку району на 2011 рік. Бюджет 
району по власних та закріплених доходах 
загального фонду за 2011 рік виконано на 
106,7 відсотка до кошторисного призначення. 
Виконання районного бюджету забезпечено 
на 105,3 відсотка до кошторисного призна-
чення та одержано 14422,5 тис. грн власних 
доходів. Понад бюджетне призначення 
надійшло 723,6 тис.грн. Виконання власної 
доходної частини за розписом забезпечено 
усіма місцевими бюджетами. Надходження 
до Державного бюджету за 2011 рік забезпе-
чено на 103,7 відсотка до розрахункової бази 
та складають 19,0 млн.грн.

(Закінчення – в наступному номері).

людмила ОлІЩУК.  

27 січня - 72 річниця утворення 
ківерцівськоГо району. 

1 лютоГо - день визволення 
м.ківерці від фашизму.

він прославив наш край – ми ж шануємо йоГо


