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КіверцівсьКу районну державну 
адміністрацію очолив зіновій КолісниК

3 лютого президент України Віктор Яну-
кович своїм розпорядженням призначив 
Зіновія Колісника головою Ківерцівської 
районної державної адміністрації. На цій 

посаді він змінив леонтія Кричкевича, який 
невдовзі очолить державну об’єднану сіль-

ськогосподарську інспекцію.Представити нового очільника району при-
їхав голова облдержадміністрації Борис Клім-
чук. Він наголосив, що своїми професійними 
діями Леонтій Кричкевич підняв управлінську 
планку дуже високо, тому її важливо не лише 
утримувати на тому ж рівні, а й працювати з 
величезною відповідальністю й самовіддачею. 

– Це - один із найбільших та динамічних 
районів області, тут прекрасні професійні 
люди, - звернувся він до Зіновія Колісника. 
– Часу на навчання у вас немає, необхідно од-
разу приступати до роботи. Тут дієздатна 
управлінська команда, в якої чітко налагоджена 
системна робота. Вам треба продовжувати 
усі напрацювання, що піде на користь району.

Борис Клімчук подякував Леонтію Кричке-
вичу за професійний підхід та прекрасно на-
лагоджену роботу потужного, хоч ще не орде-
ноносного, за його словами, району Волині.

 довідково: 
Зіновій Колісник народився 15 травня 1976 року в селі Софіянівка Мане-

вицького району. У 1998 році закінчив Український державний лісотехніч-
ний університет, за фахом - інженер лісового господарства, у 2001р. – за 
спеціальністю – менеджер лісового господарства. Трудову діяльність 
розпочав у 1996 році інженером І категорії лісового господарства Луцько-
го держлісгоспу Волинського державного лісогосподарського об’єднання 
“Волиньліс”. З 2000-го – головний лісничий Ківерцівського держлісгоспу 

державного лісогосподарського об’єднання “Волиньліс”, а вже через рік 
очолив ДП “Маневицький лісгосп” Волинського обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства.

З вересня 2011 року і донині працював першим заступником голови 
Володимир-Волинської районної державної адміністрації.

На фото людмили ОлІЩУК: леонтій дмитрович КРичКЕВич,
Зіновій Богданович КОлІСНиК

в кабінеті голови райдержадміністрації.

Газета – долЯ моЯ

Народився Микола Іванович 12 лютого 1932 року 
на Харківщині, у козацькому селі Миколаївка Зачепи-
лівського району, на вулиці Курячій. У рідній Мико-
лаївці були свої «мікрорайони», як тепер називають, 
або ж колишні слободи чи хутори – Кочерги, Маслян-
ка, Просянка, Головківка, Завгороди... Навдивовижу 
милозвучні й рідні кожному українцю назви. Вони й 
назавше запали у душу волинянину із слобідської 
Зачепилівки, котрий після школи та чотирьох років 

служби в Радянській Армії так само назавше, хоч і 
зовсім ненароком, «зачепився» за край лісів і озер. 
«... Дощового передостаннього жовтневого дня 1955 
року я дістався до древнього волинського селища 
Олика, яке тоді ще було невеличким райцентром», 
- такими рядками лягла на папері та мить, як ступив 
Микола Іванович на святу Волинську землю. 

(Закінчення на 4 - 5 стор.)
марія ХІтЬКО.

Завтра поважний ювілей зустрічає людина, котра із прожитих вісімдесяти років, майже шістдесят 
присвятила справі творення літопису новітньої історії Волині. двадцять три роки наш ювіляр очолю-

вав редакцію Ківерцівської районної газети, а всього пропрацював тут понад тридцять літ. Це, без над-
мірного пафосу, – вирок долі. Це – приреченість творити заради людей, правди й добра. Це – можли-

вість прожити не одне життя, подароване господом, а уміння тисячі разів народжуватися, працювати й 
співпереживати разом із своїми героями, поділяти їхні злети і падіння, успіхи і невдачі, зачасту, жертву-

ючи особистим... Ім’я цієї людини – миколаІванович миЦЕНКО (на фото).

Верховна Рада України прийняла Закон Укра-
їни «про доступ до публічної інформації», який 

набрав чинності у травні минулого року.
Кожна особа відповідно до норм вищевказаного 

Закону наділена правом знати у період збирання 
інформації, але до початку її використання, які 
відомості про неї та з якою метою збираються, як, 
ким і з якою метою вони використовуються, пере-
даються чи поширюються, крім випадків, встанов-
лених законом, доступу до інформації про неї, яка 
збирається та зберігається, вимагати виправлення 
неточної, неповної, застарілої інформації про 
себе, знищення інформації про себе, збирання, 
використання чи зберігання якої здійснюється з 
порушенням вимог Закону; на ознайомлення за 
рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо 
це необхідно для реалізації та захисту прав та 
законних інтересів; а також має право на відшко-
дування шкоди у разі розкриття інформації про цю 
особу з порушенням вимог Закону. Відмова особі 
в доступі до інформації про неї, приховування, 
незаконне збирання, використання, зберігання чи 
поширення інформації можуть бути оскаржені.

Запит на інформацію може бути індивідуальним 
або колективним. Запити можуть подаватися в 
усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, 
телефоном, електронною поштою) на вибір запи-
тувача. Разом з цим письмовий запит подається в 
довільній формі. Крім того, законодавець визначив 
термін розгляду запитів на інформацію. Зокрема, 

розпорядник інформації має надати відповідь на 
запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів 
з дня отримання запиту.

Якщо запит на інформацію стосується інформа-
ції, необхідної для захисту життя чи свободи осо-
би, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів 
і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних 
природних явищ та інших надзвичайних подій, що 

сталися або можуть статись і загрожують безпеці 
громадян, відповідь має бути надана не пізніше 
48 годин з дня отримання запиту. Якщо запит 
стосується надання великого обсягу інформації 
або потребує пошуку інформації серед значної 
кількості даних, розпорядник інформації  може про-
довжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів 
з обґрунтуванням такого продовження. Про продо-
вження строку розпорядник інформації повідомляє 
запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти 
робочих днів з дня отримання запиту. Інформація 
на запит надається безкоштовно. Якщо задоволен-
ня запиту на інформацію передбачає виготовлення 
копій документів обсягом більш як 10 сторінок, 
запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні 
витрати на копіювання та друк.

прокуратурою Ківерцівського району 
публічна інформація надається за адресою: 

м.Ківерці, вул. Незалежності, 14, 
тел/факс: (0365) 4-04-05.

Адреса електронної пошти: 
kivertsi_prok@ukr.net.

прокурор Ківерцівського району 
старший радник юстиції
Володимир лЕБЕдЮК.

ВІД РЕДАКЦІЇ: 31 січня 2012 року наказом Гене-
рального прокурора України Володимир Савович 
Лебедюк (на фото) призначений прокурором 
Ківерцівського району.  

доступ до пуБлічної інформації

Відповідно до пункту 1 частини 6 статті 
55, частини 5 статті 46 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, пункту 
6 розділу ІІ Регламенту роботи сесії Ківер-
цівської районної ради Волинської області, 
затвердженого рішенням районної ради від 
30.12.2010 року №3/2 “Про затвердження Ре-
гламенту роботи Ківерцівської районної ради 
Волинської області ” шостого скликання:

І. Скликати чергову одинадцяту сесію 
районної ради шостого скликання 23 лютого  
2012 року о 10 годині в сесійній залі районної 
ради, на розгляд якої внести такі питання:

1. про звіт голови районної ради марчука м.В. 
(Закінчення на 2 стор.).

Від  06.02.2012 №13
 Ківерцівська  районна  рада  

Волинської  області

Р О З п О Р Я д Ж Е Н Н Я
про сКлиКаннЯ  черГової 

одинадцЯтої  сесії районної 
ради шостоГо сКлиКаннЯ

15 лютого – День вшанування учас-
ників бойових дій на території інших 
держав і 23-я річниця виведення військ 

з Афганістану. 

Шановні ветерани війни в 
Афганістані, члени сімей 

воїнів–афганців!
Шановні учасники бойових дій на 

території інших держав!

Жодна війна не має виправдання, навіть 
якщо в бою вбито хоч одну людину. Війна в 
Афганістані тривала майже 10 років. Вона 
закінчилася для багатьох людей 15 лютого 
1989 року. В цей день останній радянський 
солдат залишив афганську землю. Цієї миті 
чекали мільйони. Хтось з радістю, хтось з 
болем, а хтось з горем. Але цього дня чекали 
десятки тисяч учасників війни, на якій майже 
кожен четвертий солдат був з України. Наші 
хлопці воювали і гинули на чужій землі. Але 
їм нема за що каятися і виправдовуватися. 
Їх варто пам’ятати. Пам’ятати цю війну, цю 
трагедію. Адже живі є завжди в боргу перед 
мертвими. Наші діти та онуки мають знати 
своє історичне минуле.

З нагоди  Дня вшанування учасників бо-
йових дій на території інших держав кажемо 
всім, хто воював не на своїй, чужій землі:  
спасибі, що Ви з нами, що залишилися 
живими.

Подвиги учасників бойових дій – це та 
велична правда історії, яку не створити і не 
перекреслити у сучасному мінливому світі. 
Це – взірець справжнього, дієвого патріо-
тизму для кожної чесної людини і свідомого 
громадянина, наочне свідчення єдності всіх 
поколінь нашого народу.

 Від усієї душі бажаємо Вам і Вашим роди-
нам добра і щастя, миру і достатку, міцного 
здоров’я і довгих років життя!

 голова районної держадміністрації 
Зіновій  КОлІСНиК.

голова районної  ради 
михайло мАРчУК.

афГаністан – наша 
пам’Ять і Біль

15 лютого – день, який назавжди увійшов в 
історію України, адже саме тоді було поставлено 
останню крапку у кровопролитній війні в Афга-
ністані, через пекло якої, гідно виконуючи свій 
військовий обов’язок, пройшли тисячі радянських 
юнаків, з-поміж яких і близько 150 тисяч українців.

 Я вітаю з цією пам’ятною датою Вас, ветерани 
Афганської війни, тих, хто повернувся на рідну 
землю, овіяний бойовою славою. Вітаю Ваших 
рідних і близьких, які, попри все, завжди вірили, 
що їхні сини, брати, кохані знову переступлять 
поріг батьківської оселі. Це день, коли воїни-
інтернаціоналісти згадують полеглих бойових 
побратимів, які впали в боях під палючим сонцем, 
але залишили по собі незгасну пам’ять у люд-
ських серцях.

 Цьогоріч виповнюється 23 роки відтоді, як 
наші хлопці перестали гинути на чужій землі 
Афганістану зі зброєю у руках. Однак, на жаль, 
уже очевидно, що нинішня українська влада не 
засвоїла цей гіркий урок історії. Своєю невиваже-
ною зовнішньою політикою державці наражають 
країну на небезпеку - опинитися втягнутою в нові 
збройні конфлікти. На кожного з нас покладена 
відповідальність зробити все, аби цього таки не 
трапилося. Щоб людські життя не стали іграшка-
ми в руках великих політичних гравців, а україн-
ським матерям вже ніколи не довелося проводжа-
ти своїх синів на війну.

 Від усієї душі бажаю Вам і Вашим родинам  
добра і щастя, миру і достатку, міцного здоров’я і 
довгих років життя.

В’ячеслав гОРдІЮК, голова РО 
ветеранів Афганістану.  


