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Семінар із запровадження і використання
альтернативних місцевих видів палива, а
саме: дров паливних та хмизу для виготовлення опалювальної тріски, провели днями
для головних інженерів лісогосподарських
підприємств Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства на
базі ДП «Цуманське лісове господарство» і
Дернівської ЗОШ І-ІІІст.
Лісівники відвідали КП «Енергія». Тут вони
переймали досвід роботи підприємства, яке
уже третій рік працює на альтернативному
паливі – опалювальній трісці, оскільки тирса і
торфокрихта, за словами очільника підприємства Леоніда Васильченка, себе не виправдали на даних котлах.
Гості побачили сам процес подачі тріски у
бункер, а звідти – у два діючих котли. В рік, в
середньому, спалюється 6 тис. кубів тріски,
яка виготовляється з дров і хмизу із санітарних рубок та очищення лісових масивів від
захаращень. В місяць – тисячу, залежно від
температурного режиму.
Як наслідок - тепловіддача дала можливість
зекономити за 2011 рік вагому суму - 552 тис.
грн бюджетних коштів.
Детальніше – незабаром.
Марія КОРОЛЮК.
Фото Анастасії ЗАБОЛОТНОЇ.

кадрове призначення

У вівторок відбулося спільне засідання
Колегії райдержадміністрації і Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради, яке провели
голови районної ради Михайло Марчук і
райдержадміністрації Зіновій Колісник.

У виступі начальника управління праці і соціального захисту населення РДА Валентини
Розум – стан призначення та виплати субсидій
для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива. Колегія вирішила посилити контроль
керівників органів місцевого самоврядування за
своєчасністю та достовірністю виданих довідок
про склад сім’ї та розмір земельних ділянок,
необхідних для призначення субсидій; активізувати роботу по виявленню сімей, які потре-

На фото Марії ХІТЬКО: під час виїзного засідання
в Тростянецьку сільську раду.

АКЦЕНТИ ВЛАДИ
бують субсидій, тощо. Відповідного контролю
за достовірністю документів вимагається від
профільного Управління.
Валентина Андріївна вже 17 років займається нарахуванням субсидій, а тому поділилася
своїм баченням, напрацюваннями у цій сфері
надання соціальних послуг населенню, що, безумовно, вимагає реформування, але детальніше – незабаром у наступних матеріалах.
Дернівський сільський голова Олексій Лисюк
інформував про виконання делегованих повноважень державної виконавчої влади виконкомом Дернівської сільради відповідно до ЗУ
«Про місцеве самоврядування в Україні».
Заступник прокурора району Віталій Шепелюк акцентував увагу присутніх на засіданні
на стані злочинності та правопорядку в районі

у минулому році. Вимагає поліпшення робота
адмінкомісій, комісій по боротьбі зі злочинністю
та громадських формувань «Варта порядку» у
сільських, міській, селищних радах. Проводити
спільно з громадськістю, керівниками установ
та організацій профілактичну роботу серед осіб,
схильних до правопорушень, скоєння злочинів,
раніше засуджених, громадян, які зловживають
алкогольними напоями, наркотичними засобами та з неблагополучних сімей.
Віталій Леонідович наголосив на трьох
основних темах, за якими ведеться посилений
контроль, це – заробітна плата, земля і бюджет.
Тому дотримання законодавства – під пильним
наглядом прокуратури і контролюючих органів.
Є моменти, на яких варто вкотре зосередити
увагу керівників органів місцевого самовряду-

вання, а тому практична допомога сільським,
селищним радам районною радою буде надана
оперативно.
Особливо міській раді – тримати на постійному контролі дотримання режиму роботи розважальних закладів, хоча з огляду на трагедію, що
сталася в с. Омельне, внаслідок якої загинула
молодь, над цим питанням, як і на практичній
роботі з координації дій працівників освіти,
культури, торгівлі, місцевого самоврядування,
дільничних інспекторів, варто особливо акцентувати. Адже такі трагічні випадки можна і треба
попередити, зважаючи на обставини, при яких
це трапилося. До того ж, серед постраждалих у
нічний час – школярка!
(Закінчення на 3 стор.).
Людмила ОЛІЩУК.

офіційно

Десять пріоритетних напрямків соціально-економічного
розвитку Ківерцівського району на 2012 рік

Наказом від 20 лютого 2012 року начальником Ківерцівської міжрайонної державної податкової інспекції Волинської області Державної податкової служби призначено Романа
Миколайовича ГРИНЮКА.

до уваги громадян

7 березня о 14.00 год в районному
Будинку культури ім. М.П. Ковальова відбудуться урочистості, присвячені Міжнародному жіночому дню – 8 Березня.
5 березня з 9.00 до 10.00 год
відбудеться “пряма телефонна лінія”
голови районної державної адміністрації
Зіновія Богдановича Колісника
за тел.: 2-13-34.
У середу до редакції районної газети
«Вільним шляхом» завітав відомий політичний діяч, голова бюджетної комісії
районної ради Григорій Павленко. В ході
зустрічі Григорій Іванович детально знайомився з виробничим процесом творення районного часопису, вивчав документи фінансовогосподарської діяльності редакції поточного
року та проаналізував примірники районних
часописів області, які зібрані колективом.

адвокати
безкоштовні консультації
м. Ківерці, вул. Грушевського, 9
(біля приміщення податкової інспекції).
Тел.: 099-32-52-631.

За матеріалами керівників райдержадміністрації – голови РДА
Зіновія Колісника і першого заступника голови РДА Миколи Вашкевича, що прозвучали на сесії РР.
1. Завершення будівництва та
видів палива (брикет, торфокрихвведення в експлуатацію ЗОШ
та, опалювальна тріска, дрова
І-ІІІ ст. с. Карпилівка, будівництво
і тирса) в школах с. Прилуцьке,
ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Грем’яче. ЗаСильне, Карпилівка, Звірів,
вершення будівництва ДНЗ в с.
Омельне;
Жидичин.
4.2 заміна трубопроводів
2. Відкриття додаткових груп в
тепломереж на попередньо ізодошкільних навчальних закладах
льовані труби з поліуретановою
сіл Озеро, Карпилівка, Тростяізоляцією в ЗОШ Ківерцівська
нець і смт Олика. Розширення
гімназія, с. Оменльне, с. Дерно та
мережі ДНЗ в м. Ківерці.
смт Цумань;
3. Продовження реалізації про4.3 заміна газових котлів
грами «Шкільний автобус», прина енергозберігаючі в ЗОШ м.
дбання автобуса для підвезення
Ківерці та переведення опалення
дітей із ЗОШ І-ІІІ ст. смт Цумань і
тріскою в ЗОШ смт Цумань.
с. Жидичин.
5. Ремонт і будівництво кому4. Забезпечення ефективнальних доріг району за кошти
ного використання паливнодержавного і обласного бюджетів.
енергетичних ресурсів шляхом
6. Продовження облаштування
зменшення використання приканалізаційних мереж м. Ківерці
родного газу з переведенням опа- по вул. Незалежності та прилелення на місцеві види в закладах
глих вулицях, а також по вулицях
бюджетної сфери, а саме:
17 Вересня, Васильєва, Сагай4.1 заміна котлів застарілих
дачного;
конструкцій на нові, енергозбері6.1 реконструкція та капітальгаючі, з використанням місцевих
ний ремонт системи водовідве-

дення смт Цумань.
7. Продовження роботи по
реформуванню системи надання
медичної допомоги на засадах
загальної практики сімейної
медицини, переходу на страхову
медицину;
7.1 проведення реконструкції
першого поверху старої поліклініки під дитячу поліклініку, здійсненя капітального ремонту пологового та реанімаційного відділень.
8. По сільському господарству:
8.1 забезпечення рівноправного доступу всіх сільськогосподарських виробників до державних
та районних програм підтримки
розвитку агропромислового комплексу та соціальної сфери;
8.2 пріоритетне спрямування
коштів державного та місцевого бюджетів на нарощування
поголів’я корів молочно-м’ясного
напрямку;
8.3 спрямування коштів місцевих бюджетів на підтримку розвитку насіннєвих господарств;
8.4 цілеспрямоване використання коштів, згідно програм

підтримки розвитку особистих
селянських господарств.
9. Продовження роботи по
розчистці меліоративних каналів
з метою запобігання підтоплення
сіл, селищ та міста.
10. У лісовому господарстві:
10.1 сприяння виконанню
Указу Президента України від
22.02.2010р. №203/2010 «Про
створення Ківерцівського національного природного парку
«Цуманська пуща»;
10.2 вирішення питання переведення ділянок самостійних
лісів, розташованих на землях резерву і запасу, до складу земель
лісогосподарського призначення;
10.3 продовження будівництва
лісових доріг за рахунок коштів
державного бюджету та лісогосподарських підприємств;
10.4 проведення лісовідновлення на площі 327 га та лісорозведення на деградованих і малопродуктивних землях, непридатних для сільськогосподарського
виробництва на площі 80 га.

з перших уст

ІГОР ЄРЕМЕЄВ: «ЯКЩО ДЕРЖАВІ НЕ ВИСТАЧАЄ КОШТІВ ВИПРАВИТИ
СИТУАЦІЮ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ, ТО ВОНА ПОВИННА ХОЧА Б
НЕ ЗАВАЖАТИ ЛЮДЯМ ПРАЦЮВАТИ НА ЗЕМЛІ»
Проблеми села та розвитку агропромислового комплексу в нашій країні – гостра
тема для політичних дискусій при будь-якій владі. Однак, ситуація в галузі якісно не
змінюється з року в рік. Про першопричини проблем вітчизняного АПК, про варіанти
виходу українського села з кризи ми поговоримо в інтерв'ю з відомим політиком, бізнесменом – Ігорем Єремеєвим.
- Ігоре Мироновичу, за час Вашої минулої діяльності у Верховній Раді Ви були
ініціатором значної кількості законодавчих
ініціатив у сфері АПК. Тому тема розвитку
українського села Вам знайома і близька. Як
Ви вважаєте, чи можна говорити взагалі, що
аграрний сектор має майбутнє в Україні?
– Сільське господарство – це галузь, яка

здатна зробити Україну сильною, а її економіку – стабільною та, головне, конкурентоспроможною. Це – аксіома. Але, крім економічної
складової, у питанні розвитку АПК є ще й соціальна. Українське село сьогодні – це третина
населення країни. А ще вчора – цей показник
становив 60%. Тому розвиток інфраструктури
села, поліпшення життєзабезпечення селян так

само повинні стати однією із складових довгоочікуваної реформи АПК. Інша справа, що практично немає жодного політика чи політичної
сили в Україні, які б не говорили про реформу
аграрного сектора, але при цьому «віз і нині
там». Чому? Причини три. Перша – це дешевий
політичний популізм, друга – немає розумних
думок у тих, хто про це говорить, третя – «включається в гру» чиновницький апарат, у якого
часто своє, специфічне, бачення майбутнього
села прямо пов'язане з особистими інтересами.
(Закінчення на 3 стор.).
Ірина ГОРДІЙЧУК.

