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ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ
ЗАКАРПАТТЯ, СВІТОВИЙ ЛІДЕР З
ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ДЛЯ
АВТОМОБІЛІВ, ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ
ПРАЦІВНИКІВ

ÑÂÎ¯Ì ÏÐÀÖ²ÂÍÈÊÀÌ ÌÈ ÃÀÐÀÍÒÓªÌÎ:

- Заробітну плату – від 5000 грн
- Офіційне працевлаштування
- Забезпечення проживанням в
м. Ужгород
- Харчування за пільговою ціною

- Безкоштовне транспортування на/з роботи
щодня
- Безкоштовне транспортування у м.Турка
двічі на місяць на вихідні
- Медичне страхування за рахунок компанії

Ми знаходимося за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський район, с. Минай, вул. І.Туряниці, 7
Телефони для довідок: (0312) 42 90 41,  мобільний 0959428428,   безкоштовний тел.: 0 800 500 736

 

Повідомляємо, що 28.07.2016,  в  період  14.30-17.00
год..  прокурором Львівської області Ю.В. Квятківським  буде
проводитись особистий прийом громадян в приміщенні
Самбірської місцевої прокуратури за адресою: місто
Самбір, вул. І. Филипчака, 4а, Львівської області.

24 липня святкує свій день народження і
День ангела  юна турківчанка – Олічка Кро-
пивницька.

Наша рідна, дорогенька, донечко!
Ти – наша радість, наш найтепліший со-

нячний промінчик, найгарніша квіточка, най-
ніжніша, найдобріша, найкраща!

З тих пір, як Ти народилася, Твій день на-
родження став для нас найважливішим свя-
том. Зовсім недавно Ти була маленькою кри-
хіткою, а сьогодні Тобі – 15. З днем народ-
ження, донечко!

Нехай життя Твоє буде немов дитяча каз-
ка – всім на диво. І нехай тільки найкраще Тобі в житті дістається і
найщиріша любов, найвірніші друзі, нехай доля завжди буде при-
хильною до Тебе. Здоров’я Тобі міцного, щастя людського, успіхів у
навчанні, здійснення всіх мрій.

День народження раз в рік
Переступить Твій поріг.
З ним до Тебе завітає,
Все, що серце забажає!
Щоб Ти завжди була щаслива,
Добро пізнала у житті,
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав,
І Ангел Твій охоронитель
З плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай щастя і долю Тобі Він дає.
З найкращими побажаннями – мама, тато, сестричка Яночка,

бабуся Антоніна, дідусь Теодор, тьотя Галя з сім’єю, хресні батьки.

Дорогого сина, зятя, люблячого чоловіка, батька, дідуся – Михай-
ла Йосиповича Ільницького – жителя м.Турка з 60-річчям від дня
народження сердечно вітають мама Юлія, теща Галина, дружина
Лідія, сини Андрій та Олександр, невістки Ірина та Любов, онук Ілля
та бажають:

Хай доля пошле Вам довгого віку,
Радості, щастя, достатку без ліку.
Хай люди повагу і ласку дарують,
Нехай обминають незгоди і

грози,
Лиш тільки від сміху з’явля-

ються сльози
Міцного здоров ‘я з води і роси,
Бадьорість і настрій
Хай будуть завжди.
В день ювілею
Добра та радості бажаєм,
Здоров’я Вам на всі літа,
Хай сонце повсякчас Вам сяє,
Хай квітне в серці доброта.
Хай буде щастя в Вашій долі,
Хай обминає Вас журба,
Бажаєм Вам у ріднім домі
Затишку, спокою й тепла.

Дорогу донечку, кохану дружину, невістку, сестру, братову, онуку,
жительку с. Матків – Нелю Йосипівну Герович – з 25-річчям від
щирого серця вітають тато Йосип, мама Ольга, чоловік Микола,
свекра Дарія, брат Іван, чоловікова сестра Леся з родиною, Ма-
рія, бабуся Катерина і бажають дорогій іменинниці міцного здо-
ров’я, великого родинного щастя, любові, натхнення, добра, Божої
ласки на многії і благії літа.

Нехай волошками цвітуть літа пре-
красні,

Нехай здійсняться тисячі бажань,
Щоб доля дарувала тільки щастя,
Ні грама бід, ні крапельки страждань.
Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,
А Мати Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Загублене посвідчення дитини з бага-
тодітної сім’ї ВО №020694, видане
відділом у справах сім’ї та молоді Туркі-
вської РДА на ім’я Миколи Миколайови-
ча Попіля, вважати недійсним.

ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÀ
ÇÍÀÕ²ÄÊÀ Ó

Ë²ÌÍ²
Останнім часом у нашому

районі було декілька випадків
виявлення в різних селах сна-
рядів часів  Другої світової війни.
Так  декілька днів тому чергову
небезпечну знахідку знайшли  у
селі Лімна, поблизу школи. Ко-
паючи траншею під каналіза-
цію, робітники відчули щось ме-
талеве. Як з’ясувалося, це були
три снаряди – два бронебійні і
один фугасний.

На місце надзвичайної ситу-
ації прибули сапери з Дрогоби-
ча й забрали смертоносний ме-
тал для знешкодження. Про це
повідомив редакцію директор
Лімнянського НВК Ярослав Ти-
рик.

Наш кор.

 Рік тому, 20  липня,  в зоні про-
ведення антитерористичної
операції на Сході України, під
Маріуполем, загинув наш зем-
ляк,  27-річний турківчанин, мо-
лодший сержант, радіотеле-
фоніст зенітно-артилерійського
взводу 79-ої аеромобільної бри-
гади Юрій Місько. Юрій був дос-
відченим воїном, адже до того,
як добровільно піти на фронт,
три роки служив за контрактом
в Чопському прикордонному
загоні. Він добре усвідомлював
свою місію у справі захисту Ук-
раїни від російської агресії.
Вірив у світле майбутнє нашої
держави і всіляко намагався
наблизити  день перемоги. Але
не сталося… За світлі ідеали він
віддав життя.

7 серпня, під час святкування
Дня міста Турка, на будинку, де

ÄÅÍÜ Ì²ÑÒÀ
ÑÂßÒÊÓÂÀÒÈÌÅÌÎ

7 ÑÅÐÏÍß
Відповідно до рішення виконкому Турківської міської ради,

7 серпня заплановано святкування Дня міста Турка . У рам-
ках підготовки до цього дійства уже відбулося два засідан-
ня організаційного комітету, на яких обговорено  цілий ряд
питань, пов’язаних із святкуванням. За інформацією місько-
го голови Геннадія Когута, кошторис свята ( кошти з місько-
го бюджету) – 46 тис. грн. Можливо, свою лепту внесуть у
проведення заходу й підприємці міста, інші небайдужі гро-
мадяни. Наразі ще достеменно не відомо , де проходитиме
свято:  на міському стадіоні чи на майдані Шевченка. Обго-
ворюється питання й щодо запрошення артистів. Поки що
невідомо, якою буде сцена – зроблена самотужки чи орен-
дована у спеціалізованої фірми.

Міська влада звертається до турківчан висловити свої про-
позиції щодо святкування Дня міста. По можливості, оргко-
мітет намагатиметься їх врахувати.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

 Ó ÁÎÐÈÍ²
ÎÐÃÀÍ²ÇÎÂÓÞÒÜ

ÑÂßÒÎ ÕË²ÁÀ
Цікавий захід –  «День Борині – Свято

хліба» –  заплановано провести 12-14
серпня в однойменному селищі нашого
району. Для належної його організації го-
лова Турківської РДА видав доручення,
яким зобов’язав відповідні структури та
їх керівників активно включитися у підго-
товчий процес. Заплановано провести
різні виступи, майстер-класи, спортивні
змагання, круглі столи. Очікується, що в
Бориню приїде чимало гостей не лише з
довколишніх сіл, а й з інших регіонів. А
тому місцевій владі слід забезпечити на-
лежний благоустрій в селищі, зробити все
можливе, щоб гостям було зручно і ком-
фортно.

Про  заходи, які заплановано провес-
ти в рамках свята, ми проінформуємо
наших читачів додатково.

Наш кор.

мешкав Юрій Місько, буде
відкрито,  в знак пам’яті про
нього, меморіальну дошку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ð²Ê ÒÎÌÓ Â ÇÎÍ² ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß
ÀÒÎ ÇÀÃÈÍÓÂ ÞÐ²É Ì²ÑÜÊÎ
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Дорогого, люблячого тата і
дідуся   Романа Івановича Гузя
із м. Турка із 60-літнім ювілей-
ним днем народження, яке
відсвяткує
27 липня,
щи ро сер-
дечно віта-
ють дочки
Н а т а л і я ,
Аліна, Уля-
на, зяті Ва-
с и л ь ,
М а й к л ,
Юрій, вну-
ки Олек-
сандра і
Марк, сваха Ольга і бажають
йому міцного здоров’я – з роси і
води, невсипущої життєвої
енергії, благополуччя, добра,
родинного тепла, Божої ласки
на многії літа!

Ювілей життєвий – то не
просто свято,

То життя зернини, зібрані в
засік.

Де були турботи, радості
й печалі,

Де були і смуток, і повага
всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас
обминають,

Лиш тепло і радість схо-
дять на поріг.

Хай здоров’я й щастя Гос-
подь посилає

І душі не гасне світлий
оберіг.

Турківська райдержадмініст-
рація та райком профспілки
працівників держустанов щиро-
сердечно вітають із ювілеєм –
50-річчям від дня народження
–  начальника
відділу з питань
надання адміні-
стративних по-
слуг Турківської
РДА Ігоря Михай-
ловича Репець-
кого і бажають
шановному ювіляру міцного-
міцного здоров’я, світлої радості
в житті, родинного тепла, Божо-
го благословення на многії літа!

Хай стежка життєва раді-
стю квітне,

Настрою гарного, днів при-
вітних.

Здоров’я, щастя, світлої
долі,

Щирого затишку в серці і в
домі.

Ми зичимо здоров’я, щастя
й долі

Щирими словами,
А Бог хай обдарує Вас
Довгими літами!

Щиросердечно вітаємо з юві-
леєм, який відзначає 23 липня,
дорогого свата, люблячого та
турботливого батька –
Михайла Йосиповича
Ільницького – та ба-
жаємо:

Щоб спокій і
мир панували в
родині,

Щоб щастя
вс міх а ло с ь
при кожній годині.

Нехай обминають
Вас болі й тривоги,

Хай стелиться довга жит-
тєва дорога,

Хай легко працюється,
гарно живеться,

Все вміється, множиться і
удається!

Здоров’я міцного, щастя
без краю,

Усього найкращого ми Вам
бажаєм!

З повагою та любов’ю – сваха
Ярослава з села Розлуч, син
Андрій з дружиною Іриною.

– Це дуже добре, що ваші діти,
брати чи сини не воюють, але
дуже погано, що там є люди, які,
ризикуючи власним життям,  за-
безпечили нам цей затишок, за
яких ми забуваємо.  Ми тут –  на
мирному полі, а вони – на страш-
ному і пекельному. «А з нашого
села ніхто не служить, для чого
нам збирати допомогу?» –   іноді
доводиться вислуховувати й такі
претензії. Там служать  жителі
з нашого району, з нашої області,
і  діти з нашої рідної  України. Не
забуваймо про це.

Військовий  комісар  Турківсь-
кого районного військового ко-
місаріату , підполковник Руслан
Косман  підбив підсумки  набо-
ру юнаків на  службу за контрак-
том  та цьогорічного  весняного
призову, зупинився на  питанні
військового обліку  військовозо-
бов’язаних.  За словами допові-
дача,  план по  весняному при-
зову на строкову військову служ-
бу наш район виконав на 73
відсотки.

–  Але не завдяки роботі голів
сільських рад, бо більшість з них
інертно поставилися до цього
питання,  а завдяки  спільним
зусиллям райвійськкомату й ад-
міністрації, які днями й ночами
їздили по сільрадах і вишукува-
ли призовників, – підкреслив
військовий комісар.

Щоби не бути голослівним,  він
мовою цифр  показав усю кар-
тину  призову. І дуже прикро, що
у більшості сільських рад показ-
ник відправки юнаків  до війська
нульовий. Приміром, у с.  Бітля
підлягало виклику 42 особи, а
відправлено 2, у  с. Боберка
підлягало виклику  36,  а відправ-
лено 3;  у  Борині  з 27, які підля-
гали виклику, відправлено  2, у
Головському з  6-ти відправле-
но  одного,  а ось  з с.  В. Яблунь-
ка (54 підлягало виклику)
відправлено 0, з с.  Верхнє (47
підлягало виклику)  відправле-
но 0,  Вовче (41 підлягало вик-
лику) відправлено 0…  І таких
нулів ще багато. З Турки відправ-
лено 5 призовників.  Відкрито 5
кримінальних проваджень на
призовників, які пройшли медог-
ляд і не з’явилися на відправку
до війська. У жовтні-листопаді,
згідно Указу Президента, буде
проходити черговий, осінній
призов.

 Питання з призовом  на стро-
кову військову службу  на сьо-
годнішній час є досить складним
і непростим.  Про це говорили
на засіданні  багато сільських
голів. Емоційним був  виступ за-
ступника голови  Турківської РДА
Юрія Лила, в якому він наголо-
сив на необхідності роз’ясню-
вальної роботи по призову

юнаків  до війська  і донести до
майбутніх військовослужбовців
інформацію про те, що строко-
виків не долучають до виконан-
ня завдань в зоні АТО.  Юнаки
повинні з’являтися до військко-
матів,  щоби  виконати свій обо-
в’язок перед державою та  уник-
нути  адміністративної чи кримі-
нальної   відповідальності.

– Я звертаюся до вас,   керів-
ники сільських громад,  бо у пер-
шу чергу ви, як представники
держави, повинні  ставитися до
питання призовної кампанії  з
усією відповідальністю і розумі-
нням.  І працювати так, аби наші
хлопці виявляли  бажання йти в
армію, – наголосив, виступаючи
Юрій Дмитрович. –   Ми всі кла-
демо руку на серце, стаємо
струнко і співаємо  Державний
Гімн –  «Ще не вмерли України
ні слава, ні воля…» Вважаємо
себе  щирими патріотами, ви-
мовляючи патріотичні гасла і
слова. Але, якщо будемо так ро-
бити й жити  далі, як ми робимо
і живемо  зараз,  то  вмре і наша
слава, а з нею і воля. Справді,
боятися призову безпідставно –
строковиків не посилають в зону
АТО.  Але хто народився хлоп-
цем, то з народження має зна-
ти, що  його обов’язок –  захис-
тити, при потребі, рідну землю,
родину, відслужити у війську, на-
вчитися там військової справи,
володінню зброєю, виробити,
завдяки армійському життю,
волю, силу характеру, вміння
долати страх. Так є скрізь у світі.
Коли   представники військкома-
ту спільно з працівниками  РДА
їдуть в села району по питаннях
призову,  усе це  нагадує  ніби
якусь спецоперацію.  Особливо,
коли  знають про такий  приїзд.
У селі тоді – жодного призовни-
ка. Чого гріха таїти, був час,  коли
в армію йшли, і йшли  не тому,

що було модно (хоча  професія
офіцера  й справді мала  пре-
стиж), а тому, що боялися відпо-
відальності. За ухиляння від
служби  був кримінал. Тому всі й
служили. А в нас відповідаль-
ності нема. І почуття патріотиз-
му також  є у   небагатьох.  Як
сказав  один із сільських голів.:
«В армії служать лохи або ж
простаки та ті, хто має бажання,
а ті, що мають гроші, мають
зв’язки, шустрі,  у війську не слу-
жать». Моя пропозиція буде
така:  від голів сільрад та  учас-
ників АТО написати спільне
звернення в Міністерство оборо-
ни,  на ім’я Голови Верховної
Ради, з проханням зробити певні
зміни у законодавстві: якщо не
служив в армії,  державна служ-
ба тобі не світить, ти не зможеш
піти  працювати в державну ус-
танову,  на залізницю, в поліцію,
прокуратуру, медичну установу
та ін..  Бо якщо не матимемо
своєї армії, доведеться  утриму-
вати і  годувати чужу.

Ольга ТАРАСЕНКО.
P.S. За повідомленням об-

ласних ЗМІ, на Львівщині деякі
голови сільських рад та рай-
держадміністрацій отримали
повістки до військкоматів.
Наразі служити до ЗСУ та
інших військових формувань
вони не підуть, але у разі ого-
лошення наступної хвилі мо-
білізації вони стануть перши-
ми кандидатами на відправку
до війська. Повістки вручили
14 липня в Палаці культури
залізничників «Рокс», де відбу-
лася зустріч голів сільрад та
голів РДА  Львівщини з голо-
вою Львівської облдержадмін-
істрації Олегом Синюткою.
Під час зустрічі була озвуче-
на доповідь про відбір на кон-
трактну військову службу  у
першому кварталі 2016 року.
Серед  аутсайдерів з набору
на службу за контрактом у
першому півріччі  є  Мостись-
кий (25%), Перемишлянський
(48%), Старосамбірський
(41%) і Турківський (49%) рай-
они.

 ÎÁÎÂ’ßÇÎÊ ÏÅÐÅÄ
ÄÅÐÆÀÂÎÞ

Минулого тижня  відбулося розширене засідання громадсь-
кої ради при РДА, координаційного центру надання допомоги
учасникам АТО та членам їхніх сімей спільно з головами місце-
вих рад. Серед інших,   гостро стояло питання призову юнаків
на  дійсну строкову службу  та   на службу за контрактом.

 Хвилюючим був  момент, коли на початку засідання до при-
сутніх звернулася  член громадської ради  Мирослава Кали-
нич. Вона принесла до зали прапор, з яким перебували наші бійці
на передовій. Його вони привезли днями   з Авдіївки як подяку
місцевим  громадам, нам усім, за  волонтерську допомогу. Ра-
зом з тим  Мирослава Петрівна нагадала і наголосила на тому,
що в нас іде війна і  про допомогу воїнам АТО ні в якому разі
забувати не можна.

Ë²ÑÎÂÀ ÑÅÐÒÈÔ²ÊÀÖ²ß
 Проходитиме з 25 по 28 липня в ДП «Боринське

лісове господарство»
Лісова сертифікація –  добровільна ініціатива, спрямована

на забезпечення підтвердження ведення лісового господар-
ства вимог щодо сталого розвитку, які закріплені відповідни-
ми міжнародними стандартами.

 Виникла у зв’язку з погіршенням стану  навколишнього при-
родного середовища та насамперед у зв’язку з масовим вини-
щенням лісів планети.

Стандарти лісової сертифікації розроблені міжнародним ліде-
ром у цій галузі –  Лісовою наглядовою радою (FSC) і є більш відо-
мими як Принципи і Критерії FSC. Всього є 10 принципів
(відповідність законодавству та принципам  FSC, права і обов’язки
власників і користувачів,  права тубільних народів,  відносини з місце-
вим населенням і права працівників,  раціональне використання
лісу,  вплив на довкілля,  план заходів щодо ведення лісового госпо-
дарства,  моніторинг та оцінка,  збереження лісів великого приро-
доохоронного значення,  лісові плантації)  та 56 критеріїв, які виз-
начають, як повинно вестися лісове господарство, щоб завдати як-
найменше екологічної, соціальної та економічної шкоди. Кожна ак-
редитована Лісовою наглядовою радою організація, яка проводить
сертифікацію, чи кожна країна, яка впроваджує сертифікацію під
егідою FSC , зобов’язані використовувати 10 Принципів і Критеріїв
як основоположний міжнародний стандарт. Цей стандарт може бути

З 4 по 14 липня поблизу с.
Бітля розбили свій наметовий
табір пластуни Львівського осе-
редку. Із залізничної станції Тур-
ка туди їх доправили двома ав-
тобусами «Школярик», а вже на
місці, 9 липня,  директор
Бітлянського  НВК Іван Гомзяк
організував для пластунів  ціка-
ву екскурсію на найвищу верши-
ну Львівської області – г. Пікуй;
12 липня – на Ужоцький пере-
вал. Поміж тим у неділю, 10 лип-
ня, пластуни взяли участь у Бо-

адаптований до умов кожного регіону за допомогою індикаторів та
показників, які  розробляються в межах існуючих принципів  і  кри-
теріїв та враховують  місцеві  особливості ведення лісового госпо-
дарства.

Ліси, які сертифіковані за схемою Лісової наглядової ради, отри-
мують загальне визнання того, що ведення лісового господарства в
них відбувається належним чином.

Сертифікація лісів проводиться, як правило, третьою незалеж-
ною стороною (аудиторською організацією), щоб гарантувати
об’єктивну та  неупереджену оцінку лісоуправління. Відрізняється
від решти перевірок тим, що не має на меті покарати, а заохотити
підприємства до покращення виконавчої діяльності.

Передбачається, що проведення лісової сертифікації допоможе
вирішити конфлікти, що виникають у лісовому господарстві, отри-
мати розуміння та довіру з боку місцевого населення. У великій
мірі враховуються також соціальні питання працівників, зв’язки з
неурядовими, екологічними та природоохоронними організаціями.

Потреба проведення сертифікації лісів виникла у зв’язку з необ-
хідністю оцінити рівень ведення господарства в лісогосподарських
підприємствах Львівщини у відповідності до вимог міжнародних стан-
дартів Лісової наглядової ради.

 У часі проведення лісової сертифікації запрошуємо усіх бажаю-
чих взяти участь у ній  і готові вислухати усі пропозиції й зауваження
щодо ведення лісового господарства.

Віталй ЗЕМАН,
головний лісничий ДП «Боринське лісове господарство».

жественній літургії в місцевому
храмі. Цікаво й змістовно прой-
шов і семінар, в якому взяли
участь заступники  директорів
навчальних закладів з виховної
та навчальної роботи, педагоги-
організатори, керівники гуртків
БДЮТу та пластуни двох куренів:
дівочого – ім. Б. Світлик, хлопча-
чого – ім. Д. Вишневецького. Всіх
гостинно зустрів директор НВК
Іван  Семенович й провів цікаву
екскурсію стежками та потічка-
ми Бітлянської околиці. Тепло

вітали учасників семінару й на-
чальники таборів, старші плас-
туни Ліда Чир та Данило Горяч-
ка.

Присутніх було ознайомлено
з програмами таборів, роботою
учасників у таборах, проведено
ігри, в яких взяли участь наші
діти та керівники шкіл району.

Всі були приємно вражені
дисциплінованістю учасників та-
бору, дотриманням ними за-
ходів з протипожежної безпеки,
збереженням навколишнього

середовища, а особливо робо-
тою на кухні Піддувала, Наріза-
ла, Харчувала і Прибирала.

 Відділ освіти Турківської РДА
щиро вдячний організаторам та
учасникам семінару (Бітлянсь-
кому, Боринському,  Боберківсь-
кому, Верхненському, В. Висоць-
кому, В. Яблунському, Вовченсь-
кому, Ільницькому, Лімнянсько-
му, Турківському, Ясеницькому
НВК; Либохірській та Явірській
ЗОШ І-ІІІ ст., а також Турківсько-
му НВК №1, Завадівському, Н.
Висоцькому, Сигловатському та
Н. Яблунському НВК) за співпра-
цю у семінарі.

Любов САКАЛЬ,
 методист РМК.

ÏËÀÑÒÓÍÈ ÒÀÁÎÐÓÂÀËÈ
Â ÎÊÎËÈÖ² Ñ. Á²ÒËß
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У переповненому глядацько-
му залі обласного академічного
музично-драматичного театру
імені Юрія Дрогобича, заквітча-
ному зворушливими цитатами з
творів Івана Франка, актуальни-
ми для непростого нашого сьо-
годення, і рядками з віршів Йо-
сипа Фиштика, присвячених на-
шому славетному краянину, що
«живим мечем кресав із каме-
ню вогонь», величаво лунали
невмирущі пісенні композиції на
Франкові вірші у виконанні
місцевих митців і  народних та
заслужених артистів України зі
Львова, Києва та інших міст.

Як завжди, публіка тепло
сприймала пісні на вірші Йоси-
па Фиштика – прем’єрні і ті, що
вже стали класичними перли-
нами в золотій скарбниці украї-
нського піснетворення, як, на-
приклад, «Рідна мова колиско-
ва», що експонується у Бри-
танському музеї найкращих
пісень світу і вже понад триста
разів звучала на каналах Украї-
нського радіо у виконанні народ-
ної артистки України Марії Ша-
лайкевич (вона ж і авторка му-
зики) в супроводі гурту «Соко-
ли», що народився у Дрогобичі
на світанку української незалеж-
ності, під орудою нині народно-
го артиста України Михайла Ма-
цялка і знаний не тільки в Ук-
раїні, але й поза її межами.

Низку Фиштикових пісень нат-
хненно виконав талановитий
дрогобицький дует «Ярослав-
НА» у складі лауреатів всеукраї-
нських і міжнародних пісенних
фестивалів Ярослава і Наталії
Дубів, які вже протягом тривало-
го часу творчо співпрацюють з
цим автором.

Йосип Фиштик «керував» ми-
стецьким дійством із-за лаш-
тунків театру. Звичайно ж, хвилю-
вався, особливо тоді, коли на

настирливу вимогу публіки вихо-
див на сцену, щоби вклонитися

глядацькому залу; і тоді, коли
президент Дому Європи в Києві,
професор Людмила Височансь-
ка вручала йому міжнародну
премію «За європейську
співдружність» як організатору і
керівникові створеного ним у
Дрогобичі філіалу цієї поважної
громадської інституції – першо-
го і наразі єдиного в Україні.

Та чи не найбільше хвилюва-
лася цього дня дружина Фишти-
ка Оксана – заслужений діяч
естрадного мистецтва України,
піаністка, педагог, музичний ре-
дактор, адже в такій масштабній
імпрезі брали участь їх діти. Два-
надцятирічна Юля віртуозно
акомпонувала на фортепіано
золотому тенору України, профе-
сору Дрогобицького педунівер-
ситету Корнелію Сітецькому при
виконанні романсу на вірш І.
Франка «Ой ти, дівчино, з горіха
зерня…». А восьмирічний На-
зар, який теж, як і його сестрич-
ка, навчається в музичній школі
(клас скрипки), цього разу в уро-
чистій обстановці отримував на-
городу за перемогу  в регіональ-

ному конкурсі на краще декла-
мування віршів І. Франка – у своїй
віковій групі.

Свого часу газета «Високий
замок» надрукувала мою заміт-
ку про обдаровану дрогобичан-
ку Юлію Фиштик, яка у п’ятиріч-
ному віці стала лауреатом
міжнародної літературної премії
імені Вільгельма Майєра
(Німеччина) як наймолодша ав-
торка Східної Європи. Вже у три-
річному віці батьки помітили її
уміння захоплено розмовляти із
навколишнім світом: із зеленим
листочком чи барвистою квіточ-
кою на галявинці; і з живим
вітерцем, дрібним дощиком, со-
нячним калачиком; зі знайде-
ною світлою копієчкою; зі зайчи-
ком-побігайчиком, якому саме
цієї копієчки не вистачило на по-
дарунок до дня народження.

Записували на диктофоні ці ди-
тячі творіння, а коли їх набрало-
ся чималенько, впорядкували і
видали книжечку «Пригоди коп-
ієчки», за яку й була удостоєна
міжнародної відзнаки.

У передмові до цієї книжечки
відомий літературознавець,
професор, академік Миколи Зи-
момря написав: «Маленька ав-
торка творить – ні, не пером, а
голосом. Її образки запам’ято-
вуються досконалою гармонією
дитинного співчуття, лагідністю її
погляду на все, що твориться за
вікном…». Невдовзі муздрамте-
атр ім. Юрія Дрогобича створив
за цією книжечкою мюзикл, який

До 160-річчя від дня народження Великого Каменяра

«Ï²Ä ÍÅÁÅÑÀÌÈ
ÔÐÀÍÊÎÂÈÕ ÄÓÌ»
Таку сонцесяйну назву мало хвилююче мистецьке дійство,

що відбулося в Дрогобичі організаційно-творчими зусиллями
нашого краянина, вихідця із села Верхнього Висоцька, колиш-
нього працівника турківської газети, а нині відомого українсь-
кого поета-пісняра і радіопубліциста, заслуженого діяча мис-
тецтв України, віце-президента Дому Європи в Києві, члена
двох національних творчих спілок – письменників та жур-
налістів, лауреата ряду престижних вітчизняних і міжнарод-
них премій в галузі літератури і мистецтва, головного ре-
дактора Дрогобицького регіонального радіо «Франкова зем-
ля» Йосипа Фиштика за підтримки місцевої влади і ділових кіл
Прикарпаття. Власне, це був неординарний концерт-авто-
граф цього талановитого митця й активного громадського
діяча.

і досі не сходить з його дитячого
репертуару.

Через кілька років вийшла
друком друга книжечка юної
дрогобичанки (у співавторстві) –
«Квітка на вершечку». Її прозові
і віршовані спроби друкували
всеукраїнський дитячий журнал
«Дзвіночок», літературний аль-
манах «Гомін підгір’я», газета
«Галицька зоря», інші часопи-
си. На дитячому мистецькому
конкурсі в 2014 році Юлія Фиш-
тик здобула Гранд-прі у двох но-
мінаціях, а цьогоріч дебютувала
в газеті «Літературна Україна»
добіркою з чотирьох віршів,
відкривши всеукраїнський твор-
чий конкурс на кращий дитячий
твір. За успіхи у навчанні вона
двічі здобувала стипендію
міського голови Дрогобича Тара-
са Кучми.

Радує першими успіхами і ма-
лий Назар, який щойно перей-
шов у другий клас. Гарно вчить-
ся і вже досить пристойно, як
для свого віку, грає на скрипці,
ба більше – пробує імпровізува-
ти за рядками Юлиних віршів.
Цілком можливо, що в недале-
кому майбутньому любителі
класичної музики насолоджува-

тимуться концертами для
скрипки і фортепіано у віртуоз-
ному виконанні дуету Фиштиків-
молодших.

Отже:
Під небесами франкових

дум
Цвітуть сади нових та-

лантів
І лине голос душевних

струн
Співців, поетів, музи-

кантів…
Павло ЛЕХНОВСЬКИЙ,
заслужений журналіст

України, поет-пісняр.
На фото: Йосип Фиштик та

Юлія і Назар Фиштики

Теплого літнього дня, 24 лип-
ня, у зеленому розмаїтті трав
наші найкращі на світі батьки –
Міля і Броніслав Зубрицькі – з с.
Комарники відзначають свій зо-
лотий ювілей.

50 років спільного життя про-
жили вони добре і не дуже, були
радість і прикрості. Але ми зав-
жди відчували їхню підтримку і
допомогу, за що  безмежно їм
вдячні.

Із цим чудовим святом найрі-
дніших людей вітають дочки Ок-
сана, Ольга і Романія, син Ігор,
зяті Іван, Збишик та Василь, не-
вістка Галина; онуки Мирон з
сім’єю, Ігор з сім’єю, Артур,
Андрій, Іван, Микола, Мар’ян та
Оксанка; правнучки Вероніка та
Софійка і вся велика родина й
бажають ювілярам довгих і щас-
ливих років життя, міцного здо-
ров’я, Божої опіки на многії і
благії літа.

Спасибі Вам, рідні, за Ваше
тепло,

За людяність Вашу, за
Ваше добро,

За руки робочі, за хліб на
столі,

Спасибі, рідненькі, уклін до
землі.

Хай Бог береже Вас ще років
багато,

На щастя усім нам, на
радість крилату,

Ми Вам посилаєм ці вдячні
слова,

А Господь хай дарує многая
літа.

І хочемо нагадати такі слова:
«Келех терпкого вина вип’єм ми
за Вас до дна, хай не старять
Вас роки, дорогі наші батьки».

Колектив Турківського
відділення Самбірської ОДПІ
щиросердечно вітає із 60-річним
ювілеєм працівника  Михайла
Й о с и п о в и ч а
Ільницького  і
бажає шановно-
му ювіляру
доброго здо-
ров’я, світлої
радості в
ж и т т і ,
миру, дос-
татку, родин-
ного тепла, Божого
благословення на многії
літа!

Ювілей життєвий – то не
просто свято,

То життя зернини, зібрані в
засік,

Де були турботи, радість і
печалі,

Де були і смуток, і повага
всіх.

Тож нехай незгоди всі Вас
обминають,

Лиш тепло і радість схо-
дять на поріг.

Хай здоров’я й щастя Гос-
подь посилає

І душі не гасне  світлий
оберіг.

Робота табору була спланова-
на за тематичними днями –
«День знайомств», «День
спорту», «День дружби»,
«Пісенний день», «День сім’ї»,
«День поезії», «День розумни-
ка», «День довкілля», «День
квітів», «День прощання з табо-
ром».

У таборі панувала атмосфера
взаємоповаги, зникли мовні ба-

р’єри, комплекси й страх. Діти
охоче спілкувалися з волонтера-
ми із благодійної організації та
вчителями. Командні ігри навчи-
ли їх діяти однією командою,
злагоджено, допомагати один
одному.

Закриття табірної зміни відбу-
лося у вигляді фінального кон-
церту, на якому діти показали
все, чого  навчилися, що їм най-
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більше запам’яталося. А це сту-
дія творчості (виготовлення
стінгазет, аплікацій. емблем,
конкурси на кращий малюнок,
вірш, пісню), а також навчально-
ігрова діяльність на шкільному
спортивному майданчику.

Після цього  благодійна орган-
ізація «Голос надій» нагороди-
ла учнів за активну участь в ро-
боті табору.

 Висловлюємо   щиру подяку
вчителям-вихователям Г.М.
Шепіді, О.І. Височанській, О.Р.
Федько та вчителям початкових
класів, а також благодійній
організації «Голос надій» за на-
сичену і цікаву програму літньо-
го мовного табору.

Л.ШЕПІДА,
заступник директора з

виховної роботи Верхньови-
соцького НВК.

Управління соціального за-
хисту населення Турківської
районної державної адмініст-
рації надає інформацію для
звернень громадян на прид-
бання навчального приладдя
представникам (особам) ба-
гатодітних сімей, в яких ви-
ховується четверо та
більше дітей.

 Для отримання допомоги
представник багатодітної
сім’ї подає такі документи:

заяву, копію паспорта одно-
го з батьків, копію  довідки про
присвоєння  ідентифікаційно-
го номера, копії свідоцтв про
народження дітей, копії по-
свідчень дітей з багатодітної
сім’ї чи інших документів, що
підтверджують статус ба-
гатодітної сім’ї, копія банкі-
вського  рахунку.

Прийом документів розпоч-
неться з 25.07.2016 року

Літо – це пора радості, сонячне щастя, гарний настрій, кра-
сивий загар і неймовірні враження. Усе це було в учнів під час
їхнього  перебування у літньо-оздоровчому таборі, що працю-
вав  при Верхньовисоцькому НВК. Тут діти не тільки відпочи-
вали, а й вивчали англійську мову. За ними були закріплені вчи-
телі-вихователі та благодійна організація «Голос надії».
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Саморобний транспортний
засіб, який тепер має назву диґа,
появився ще в середині 60-х
років в с. Лімна, під назвою
«трандалет». Так назвав свій
винахід сільський кіномеханік
Василь Теодорович Дністрян. Як
інвалід ІІ групи, він для пересу-
вання одержав від держави
трьохколісний мотоцикл «В’ят-
ка». На цей час це був єдиний
власний транспортний засіб в
селі, оскільки на колгоспні тру-
додні навіть велосипед був роз-
кішшю. Мотоцикл міг придбати
лише той, хто працював десь на
державній роботі, але таких були
одиниці, й не в кожному селі.

Одержавши новий мотоцикл,
В.Т.Дністрян вирішив стару, але
ще справну «В’ятку», переоблад-
нати для господарських потреб.
Спочатку реконструював досить
об’ємний кузов, згодом гумові
колеса поміняв на металічні з
шинами. Це дало йому мож-
ливість перевозити гній, сіно, а
також займатися оранкою. Але
через порівняно слабкий двигун
і ланцюговий привід, цей агре-
гат був малоефективним. Даль-
ше пішов односельчанин Федір
Іванович Цюрьо. Він працював
на буровій вишці і, як більш за-
можний, мав у користуванні мо-
тоцикл «Іж» (від назви міста
Іжевськ, що в Росії). У результаті
реконструкції свого старого мо-
тоцикла, замість заднього коле-
са, поставив автомобільний
задній міст з карданним приво-
дом. Цей транспортний засіб
мав значно більший кузов, зняв-
ши який можна було облаштува-
ти драбинний віз для переве-
зення великої кількості сіна,
снопів і лісодеревини в довготі.
У другій половині 60-х і на по-
чатку 70-х років трьохколісні
трандалети появилися і в інших
господарів Лімни – Степана Пе-

телі, Івана Петришака, Семена
Гнилянського.

Чотирьохколісні трандалети
почали виготовляти після того,
як з міста Подольська (Росія)
можна було замовити по пошті
окремо  іжевські двигуни. Роби-
ли це через інвалідів, які мали
право на придбання подібних
запчастин. Для виготовлення
переднього мосту використову-
вали передні колеса (у зборі) з
інвалідки, а поперчену балку
робили часто з траверзи, або ж
ставили тяги з тої чи іншої «інва-
лідки». Рульову колонку (у зборі)
ставили з ГАЗ-64  або  ГАЗ-51
(52). Коробка передач також
була газоновська, а задній міст
– з ГАЗ-64 або з легкового авто-
мобіля «Победа». Першими, хто
взявся за конструювання чоти-
рьохколісних трандалетів, були
Іван Степанович Дністрян, а та-
кож мешканець сусіднього села
Бережок Микола Пантелеймо-
нович Бахур, який, через вели-
кий талант до техніки одержав
друге ім’я – «Майстер». Щодо
Івана Степановича Дністряна, то
він працював у колгоспі електоз-
варювальником, був також доб-
рим майстром своєї справи, за
що став відомим на всю округу.
Згодом він переїхав на прожи-
вання в м. Самбір, де влаштував-
ся на роботу кранівником на
складі Самбірського «Вторчор-
мету», де для бажаючих вигото-
вити диґи «відсортовував» в ок-
ремому місці необхідні деталі,
заготовки, а то й цілі конструкції.

В інших селах також були май-
стри-умільці. Зокрема у Дністри-
ку Дубовому до них належали
Асафат Васильович Кисиличак і
Василь Іванович Пшенецький, в
Хащові – Василь Іванович
Мільчаковський, Іван Іванович
Васильків, Микола Васильович
Петришак, Федір Степанович

Дригинич. Хоча першу дерев’я-
ну диґу зробив Іван Васильович
Данилко. У Лопушанці найбільш
визнаним майстром по диґах був
Федір Степанович Петришак.

В кінці 70-х починається ма-
сове виробництво трандалетів,
в Лімні і в сусідніх селах появля-
ються свої майстри, які з кож-
ним разом щось вдосконалю-
ють, добавляють. У Лімні ними

стають Микола Степанович Гни-
лянський, Іван Степанович Пет-
ришак, Микола Іванович
Дністрян; в Жукотині – Андрій
Онуфрійович Лехновський, Ми-
хайло Пантелеймонович Бахур,
дещо пізніше – Микола Федоро-
вич Рудий. На початку 80-х років
Микола Бахур («Майстер») виго-
товив дизельний трандалет,
який через звук роботи двигуна
одержав назву «диґа». У Лімні
перша диґа появилась у колгос-
пного механізатора Миколи Сте-
пановича Хащівського. Автором
назви нового потужного механі-
зму став, на думку лімнян, меш-
канець Лімни Іван Степанович
Карпа. Назва «трандалет» із
вжитку поступово зникає, бензи-
нові саморобні транспортні за-
соби одержували назву «мала
диґа».

Згодом появляються нові
майстри і великих і малих диг, які
запускають в цій справі своєрід-
ний конвеєр. У Лімні добрими
майстрами стають Богдан Пет-
рович Біляк, Микола Миколайо-
вич Борис, Теодор Іванович Пу-

нейко, в Жукотині – Іван Андрій-
ович Мушак, Микола Миколайо-
вич Цебак, Лука Мураль, Воло-
димир Павлович Будз, Степан
Миколайович Рудий. У Бережку
майстрами диг стали Ярослав
Миколайович Бахур, Василь
Степанович Дребот. Але рекор-
дсменом у цій справі був Семен
Іванович Дребот, який виготовив
під замовлення біля 30 диґ. Для

себе він виготовив три, одну з них
– з гідравлікою, яка може само-
розвантажуватись. Для більшої
прохідності почали ставити ве-
дучі передні мости, а для
збільшення потужності – розда-
точні коробки.

Поява великої кількості само-
робної техніки в селах Лімнянсь-
кого куща не могла не стурбува-
ти тодішню владу. Це питання
стало предметом обговорення
на бюро райкому партії, були
прийняті відповідні рішення.
Зокрема сільські ради повинні
були надати списки власників
незаконних транспортних за-
собів, райвідділ міліції і КДБ
мали вияснити, звідки поступа-
ють запчастини і звідки власни-
ки диґ беруть пальне.

Для вилучення незаконних
транспортних засобів навіть
проводила рейд міліція. Але
завдяки добрим людям з тої ж
міліції, населення дізнавалося
про наміри влади і вчасно хова-
ли диґи, в більшості випадків –
не виїжджали з гаражів.

Особливо активізувалася вла-

да після випадків аварій (на
жаль, іноді  зі смертельними на-
слідками).

У кінці 80-х – на початку 90-х
років багато деталей і вузлів до
диґ почали привозити з облас-
тей Центральної і Східної Украї-
ни. Перед розпадом колгоспів
запасні частини можна було ку-
пити за малі гроші, а привезти
разом із зерном, заробленим на
буряках.

У роки української незалеж-
ності всі складові для виготов-
лення диґ почали продавати
спеціалізовані магазини або на
ринках. Багато дешевого мета-
лу можна в останні роки привез-
ти з Польщі, Чехії, Німеччини. Це
дозволяє виготовити більш мо-
дерні диґи, де поєднується по-
тужність із естетикою. Саме таку
диґу (на фото) своїми руками ви-
готовив Роман Миколайович Мо-
тичак – доброволець батальйо-
ну «Донбас», який героїчно за-
гинув, захищаючи свою Батьків-
щину на Сході України. На даний
час саморобних диг стало на-
стільки багато і настільки вони
стали складовою частиною жит-
тя селян  Лімни і навколишніх
сіл, що диґа сама стала візитів-
кою для цього гірського краю, а
через те, що почала своє життя
з Лімни, то це село по праву є
батьківщиною диг. У деяких гос-
подарів є по дві, а то і по три,
диґи, всього в Лімні нараховуєть-
ся біля сотні цих саморобних
механізмів на 320 жилих дворів.
Хоча за цим показником вперед
вийшов Бережок, де на 37 жи-
лих дворів нараховується 20 диг.
Цей показник є найвищим се-
ред сіл Лімнянського куща.

Часто, проїжджаючи на своїх
джипах по наших дорогах, іно-
земні туристи, побачивши диґу,
зупиняються, роблять фото, роз-
питують і записують почуте в
блокнотах, промовляють один
до одного: «То пан сам скле-
пав».

У 2005 році, перебуваючи у
Львові, побачив на узбіччі фуру,
на бічній стороні якої на латині
було написано великим буква-
ми «Dyga». Я підійшов до водія і
дізнався, що фура з Чехії, виго-
товлена на заводі «Шкода», а
чому такий напис на борту – не
знає. Можливо, через наші села
проїжджали і туристи, які працю-
ють на фірмі «Шкода», а мож-
ливо і там є наші вихідці.

Ярослав ТИРИК,
краєзнавець с. Лімна.

Ë²ÌÍÀ – ÁÀÒÜÊ²ÂÙÈÍÀ ÄÈ¥
Слово « диґа» ще не вписане в український словник, але воно

відоме й широко вживане на Турківщині і далеко за її межами.
Появилося воно в середині 80-х років минулого століття як
назва саморобного транспортного засобу, призначеного в ос-
новному для виконання різних робіт в домашньому госпо-
дарстві, а найбільше для перевезення різних вантажів – сіна,
гною, деревини, будівельних матеріалів тощо. На даний час у
багатьох селах Турківщини так звикли до диґи, що навіть не
уявляють свого життя без неї. Особливо це стосується сіл
Лімнянського куща, який включає села від Вовчого до Лопу-
шанки, а це 7 сіл, з населенням майже 5 тисяч осіб.

ÏÅÐÅÂÈÊÎÍÀÍÎ ÄÎÕ²ÄÍÓ
×ÀÑÒÈÍÓ ÁÞÄÆÅÒÓ

Минулої п’ятниці чергова сесія Турківської міської ради зас-
лухала питання про виконання бюджету  міської ради за пер-
ше півріччя поточного року й прийняла його до відома. За інфор-
мацією завідувача відділу бухгалтерського обліку міської ради
Галини Мельник,  виконання доходів  по загальному фонду  за
перше півріччя 2016р.становить  122,76 %, в сумі 3882746, 42
грн. ( видатки – виконання на 82, 69% , в сумі 2770011,00 грн.);
виконання доходів по спецфонду – на 169,89 %, в сумі 589490, 96
грн. (видатки – виконання на 69,1%, в сумі 1422487, 83 грн.).

   Також сесія  міської ради  вирішила уточнити кошти з перевико-
нання дохідної частини загального фонду бюджету ( а саме : акциз-
ний податок (245 000 грн.), земельний податок з юридичних осіб
(174 000 грн.), орендна плата з юридичних осіб (1000 грн.) і спряму-
вати кошти на відкриття бюджетних асигнувань  по благоустрою міста,
в сумі 179 4000 грн.  (на придбання урн  для  сміття та матеріалів на
заміну вуличного освітлення) та  в сумі 20 600 грн.  –  на облаштуван-
ня площадок під урни та послуги вишки; 70 000 грн. на святкування
Дня міста та придбання інвентаря для футбольної команди м.Тур-
ка; в сумі 100 000 грн.  –  на придбання бруківки, бордюра, поребри-
ка.  Спрямувати кошти із перевиконання дохідної частини загаль-
ного фонду у бюджет розвитку (спеціальний фонд), в сумі 50 000
грн., та відкрити бюджетні асигнування по спеціальному фонду, в
сумі 50 000 грн.  –  на придбання приладів відеоспостереження для
міста.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Минулої неділі в селі Малий
Березний   Великоберезнянсь-
кого району відбувся відкритий
районний фестиваль  народних
промислів та народної твор-
чості  Ужанської долини «Бе-
резнянський ярмарок». Захід
розпочинався з  костюмованої
ходи селом з троїстими музика-
ми  та офіційними делегаціями.
Також було проведено май-
стер-класи народних про-
мислів, виступи  колективів ху-
дожньої самодіяльності з
 Польщі, Словаччини,
Львівської області, Мукачівсько-
го, Хустського, Воловецького,
Берегівського, Ужгородського,
Перечинського, Великоберез-
нянського районів Закарпаття.

На фольклорне свято запро-
сили й директора районного На-
родного дому м. Турка Петра Ко-

ÃÎÑÒÞÂÀËÈ ÍÀ
“ÁÅÐÅÇÍßÍÑÜÊÎÌÓ ßÐÌÀÐÊÓ”

сачевича та  народний фольк-
лорний колектив «Бескид» (на
фото) Народного дому села Ли-

бохора. Керівник  колективу -
Василина Ігнатищ. Цей само-

бутній колектив зачарував усіх
своєю щирістю, легкістю вико-
нання  та душевністю  бойківсь-
ких пісень. Після яскравих вис-
тупів аматорів сцени, вечір про-
довжився ходінням по розпале-
ному вугіллі. Не менш яскравим
було фаєр-шоу та запалення

ватри.  Фестиваль завершився
молодіжним  гулянням.

Наш кор.
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– Блаженніший Любомире, у
силу обставин, що склалися
в Україні, ми багато говори-
мо про мир. А що таке мир у
Вашому розумінні?

– Потрібно почати з того, що
поняття миру завжди має
більше, ніж, так би мовити, одну
сторону. Це не є щось, що залеж-
не чи здійснюється однією осо-
бою чи в одній групі. Мир – це
ставлення людей, їхні стосунки
між собою.

Бо ми також можемо говори-
ти про щось вище – про Божий
мир, в якому однією з осіб є сам
Господь Бог, що Він установив
мир, пославши свого Сина, аби
нас примирити...

Мир – це бажання спілкувати-
ся з кимсь справедливо, чесно,
позитивно, люб’язно... Одне сло-
во, це питання любові. Що таке
любов? Любов – це готовність,
бажання робити добро іншому.

Отже, мир мусить мати в собі
те, що є дві сторони, які бажа-
ють робити добро одне одному.
Це не є односторонньо, а дві сто-
рони діють для взаємного доб-
ра.

Ці елементи для мене особи-
сто становлять поняття миру.

– Чи можна сказати, що
відсутність війни вже є ми-
ром?

– Ні, відсутність війни, техніч-
но кажуть – перемир’я. Наприк-
лад, дві сторони стоять зі
зброєю в руках або з якимось
негативними засобами і кажуть,
що ми не робитимемо одне од-
ному шкоди. Це стан перемир’я.
Це не є миром, бо там нема ба-
жання робити добро. Там є
тільки стан, в якому не будемо
нападати одне на одного, не бу-
демо одне одному робити при-
крості, але, так би мовити, є
відкриті до того. І нам не важли-
во, щоб робити добро іншій особі
чи іншій групі, а щоб тільки ми
не воювали...

Це не є мир, це пакт неагресії.
Але не маємо якогось особли-
вого бажання робити добро.

– В Україні вже другий рік
триває війна, яка болить кож-
ному українцю. Які кроки по-
трібно робити і кому, щоб на-
став мир?

– Скажу, як я це бачу. Щоб на-
став справжній мир між Росією і
Україною, обидві сторони,
обидві держави мусять бажати
цього миру. Мусять бажати ро-
бити добро одне одному. Бо мир
не є односторонньою діяльні-
стю. Скажімо, я не буду на тебе
нападати, а ти зі мною роби, що
хочеш. Це не є мир! І в ситуації
нападу я мушу боронитися, мушу
захищати себе, свої права, себе
і своїх. І тут нема навіть тіні миру.
Найбільше, що може бути, це акт
неагресії, який далекий від миру.

Не робити зла – це не вияв
думки, наміру робити добро. Я
хочу пошанувати тебе, хочу відда-
ти тобі все належне в повній
справедливості – це передумо-
ва миру.

У чому сьогодні є проблема?
На мою думку, більшість ук-
раїнців не є налаштовані нега-
тивно до Росії. Ми не маємо пре-
тензій на російські території, не

здійснюємо якоїсь агресії. Але
якщо не буде такого бажання з
обох сторін, з боку Росії і Украї-
ни, якщо не буде позитивного
ставлення з обох сторін, то про
мир годі говорити. Миру не буде.

– Є ще одна актуальна про-
блема. Ви ось говорили про
Божий мир... І буквально зараз
відбувається так звана хрес-
на хода за мир. Не будемо го-
ворити про тих, хто йде в тій
ході, бо там, мабуть, є різні
люди, які щирі у своїй молитві
під пекучим сонцем. Але ця
хресна хода викликає неодноз-
начне сприйняття серед ба-
гатьох українців, що, мабуть,
справедливо, бо вони підозрю-
ють, що за нею стоїть певна
технологія...

– Ісус Христос каже, що наше
ставлення до ближнього має
базуватися на головному прин-
ципі: бажати йому добра. Треба
бажати добра не тільки тим, хто
нам робить добро, а і ворогам.

Ми маємо любити всіх. Якщо
когось любити, то значить тре-
ба за нього молитися, бо це один
із виявів любові.

За що ми молимося? Чи ми
маємо молитися, аби російська
армія чи ті бойовики – наймити
Росії, щоб вони більш ефектив-
но працювали, щоб їм все кра-
ще складалося? Чи все ж таки
маємо молитися за те, щоб вони
зрозуміли і припинили агресію,
перестали нападати?!

Молитва, у формі хресного

ходу чи в будь-якій іншій, повин-
на бути за те, аби друга сторона
не робила гріха.

– Тоді як іншим людям реа-
гувати на цей хресний хід?

– Ці хресні ходи проголосила і
організовує Українська Право-
славна Церква (Московського
патріархату), а Московський пат-
ріархат поблагословив агресію
Росії на Україну. І тому бракує

довір’я. Чи вони справді молять-
ся, за що вони моляться? Чи
моляться, аби Росія припинила
агресію? Чи моляться, аби
російські війська та їхні підопічні
забралися з України? Не зрозу-
міло, за що моляться.

Якщо б, скажімо, ті, хто йдуть,
починаючи від самого Митропо-
лита Онуфрія і всіх єпископів,
сказали: ми абсолютно відки-
даємо, як повну несправед-
ливість супроти українського
народу, всяку агресію і домагає-
мося, аби Кремль і всі люди, які
за це відповідають, перестали
робити зло. І мусимо зробити
відповідну декларацію і її дотри-
муватися.

Бо знаєте, дуже гарно сказа-
ти: молюся за мир. Наприклад,
я молюся за мир, але кулаком
даю тобі в ніс.

...Мені це все виглядає як
підла хитрість. Це цинізм, гірше
від якого годі щось уявити.

– Але, мабуть, у тій хресній
ході є щирі люди...

– Треба подумати, за що ми
молимося. Нехай кожна люди-
на, яка йде в тій ході, щиро дасть
собі відповідь на запитання, за
що вона молиться, якого миру
прагне. Їм кажуть, що моляться
за те, аби між українцями не
було громадянської війни. Ну, це
те саме, що каже Росія. Але чи
це є об’єктивна правда?

Якщо молитися щиро, то тре-
ба молитися за те, аби ворог
перестав нападати.

ÀÐÕÈªÏÈÑÊÎÏ ÁËÀÆÅÍÍ²ØÈÉ
ËÞÁÎÌÈÐ ÏÐÎ ÒÀÊ ÇÂÀÍÓ

ÕÐÅÑÍÓ ÕÎÄÓ ÇÀ ÌÈÐ

PS. Є інформація,  що в так званій хресній ході бере участь більше десяти жителів Турківсь-
кого району, що належать до УПЦ МП. Хоча довести це не просто. Ми намагалися в деталях
перевірити цю інформацію, але рідні тих людей стверджують, ніби їхні родичі поїхали чи то на
відпочинок, а чи на заробітки.

Сердечно вітаємо з днем народження дорогу, люблячу і турбо-
тливу доньку, маму і бабусю, жительку с. Вовче – Марію Михайлів-
ну Бурич.

Бажаємо рідній нам людині міцного-міцного здоров’я, життє-
вих сил, енергії, великого людського щастя, родинного тепла, миру,
благополуччя, Божої ласки на многії літа.

Люба матусю, бабусенько мила,
Спасибі велике, що Ви нас зростили.
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитесь за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили.
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас найкраща.
З любов’ю – мама, дочки, сини, онуки.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щи-
росердечно вітають із ювілеєм прачку Турківської КЦРЛ – Іванну
Миронівну Хомик – і бажають їй неба безхмар-
ного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довго-
го-довгого щасливого віку.

Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа.

Турківська міська рада має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря від стаціонарних джерел  за адресою: Львівська обл.,  м. Турка, пл. Ринок, 26.
Основний вид діяльності – державне управління загального характеру. Кількість джерел ви-
кидів - 10. Обсяги викидів становитимуть, т/рік: азоту двоокис – 0,013; вуглецю окис – 0,016.

З матеріалами щодо одержання дозволу на викиди забруднюючих речовин можна ознайоми-
тися в Турківській міській раді (конт. тел. ( 0269) 3-11-90).

Зауваження громадських організацій та окремих громадян надсилати впродовж 30 кален-
дарних днів з дня публікації повідомлення до Турківської районної державної адміністрації
Львівської області (82500, Львівська область, м. Турка, вул. Січових Стрільців, 62) (конт. тел.
(269) 3-14-74).

ÎÁÅÐÅÆÍÎ Ç
ÄÅÊÎÌÓÍ²ÇÀÖ²ªÞ

Зараз в Україні активно іде процес декомунізації, яка
втілюється в усіх галузях життєдіяльності держави, у тому
числі і перейменування назв вулиць.  Але іноді  перейменування
вулиць відбувається без врахування історичних особливос-
тей тих чи інших назв. Так у с. Верхнє Висоцьке вулицю Данчин
Потік переіменовано на Лесі Українки. Навряд чи хто буде про-
ти славетної поетеси, але Данчин Потік (а в людей часто
просто Потік) є історичною назвою, яка існує з ХІІІ століття
і не має нічого спільного з комуністичним режимом. Та назва
іде від славетного галицького князя Данила і його сина Лева.

Княжич Лев був одружений з донькою угорського короля Бели ІV,
і Данило з Левом, час від часу, навідувались до свого свата і тестя.
Проходили вони нашими  краями Руським Путем через перевал
Руська Путь. Руська Путь мала в горах кілька відгалужень і одна з
них – через с. Либохора (первісно Олексанка). Данило з сином і
слугами зупинялись в с. Либохора, біля потоку Либохірка, бо попе-
реду був затяжний підйом і треба було дати відпочинок коням і
людям. Перебували князі тут по кілька днів. Відпочивали, запаса-
лись продуктами, спілкувались з людьми…

Невже у селі не знайшлось нікого з інтелігенції, хто б міг розтлу-
мачити суть справи? Отже, назву Данчин Потік треба повернути і
надалі уважно аналізувати кожну зміну, щоб ненароком не вскочи-
ти у невігластво. Дбаймо про сучасність, але шануймо  й  минувшину.

Петро ЗБОРОВСЬКИЙ.

 Відтепер укласти шлюб за
один день реально в Україні.
Молодята вже не повинні че-
кати 30 днів. Про пілотний
проект розповів міністр юс-
тиції України  на засіданні уря-
ду. Така послуга діятиме поки
що лише в 6 містах.

З прийняттям постанови Каб-
інету Міністрів України українці
відходять від старих бюрокра-
тичних радянських норм, які
діють донині. За чинним законо-
давством для того, щоб зареєст-
рувати шлюб, треба подати зая-
ву і чекати 30 днів, щоб подума-
ти. Уряд запропонував запусти-
ти пілотний проект в окремих
населених пунктах, де шлюб ста-
не можливо зареєструвати про-
тягом 1 доби.

Для початку, цей проект  запу-
стять у прифронтових містах –
 Маріуполі та Сєверодонецьку.
Також прискорену послугу нада-
ватимуть у Херсоні, оскільки по-
руч Крим, жителі якого можуть
виявити бажання отримувати
легальні українські документи.
Отже, має бути надана їм мож-

ливість виїхати з окупованої те-
риторії на добу зареєструвати
свій шлюб і отримати українсь-
ке свідоцтво про реєстрацію.

Зареєструвати шлюб за добу
можна буде в Києві, Одесі та Ль-
вові.

Діючий сімейний кодекс доз-
воляє парам брати шлюб у будь-
якому відділі ДРАЦСу, тобто не
обов’язково за місцем пропис-
ки.

Робити оцінку такому нововве-
денню у місцевих ДРАЦСах не
поспішають. Пояснюють тим, що
офіційно їх про постанову не
сповіщали, і спочатку, мовляв,
слід подивитись, як все відбува-
тиметься на практиці.

Думка народу щодо новини
про прискорення реєстрації
шлюбів розділилась. Одні раді-
ють, що пришвидшили епопею з
одруженням, інші вважають, що
місяць давався на роздуми не-
даремно, а тепер все відбувати-
меться на поспіх.

Марія ВИШОТРАВКА,
студентка Самбірського техні-

куму економіки та інформатики.
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П О Л О Ж Е Н Н Я
про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка

1. Визначення понять
1.1. Громадський бюджет (бюджет участі) у місті Тур-

ка – це частина міського бюджету міста Турка, місцева
ініціатива, форма прямого волевиявлення жителів міста
Турка, що впроваджує інноваційні механізми залучення
громадськості до розподілу коштів міського бюджету та
спрямована на демократичний процес обговорення
громадою окремих напрямів використання бюджетних
коштів.

1.2. Територіальна громада міста Турка – це сукупність
громадян України, котрі зареєстровані та проживають
на території міста Турка, мають колективні інтереси,
визначений законом правовий статус та право на само-
врядування.

1.3. Поточні видатки - частина видатків бюджету, які
забезпечують поточне функціонування органів місце-
вого самоврядування, бюджетних установ, що утриму-
ються за рахунок коштів бюджету міста Турка, поточні
міжбюджетні трансферти та видатки на фінансове за-
безпечення заходів соціального захисту населення та
соціально-культурної сфери, а також інші видатки, не
віднесені до видатків розвитку.

1.4. Капітальні видатки - частина видатків бюджету,
які спрямовуються на: соціально-економічний розви-
ток міста; виконання інвестиційних програм (проектів);
будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію
об’єктів соціально-культурної сфери і житлово-кому-
нального господарства; придбання основного капіталу
(обладнання та предметів довгострокового користуван-
ня); розвиток дорожнього господарства; комп’ютериза-
цію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних зак-
ладів; природоохоронні заходи; інші заходи, пов’язані з
розширеним відтворенням.

1.5. Проект – програма, план дій, комплекс робіт, за-
дум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, роз-
рахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та
можливість його практичної реалізації. Проект має за
мету покращення після його реалізації зовнішнього об-
ліку міста Турка та умов проживання у ньому громадян,
які належать до територіальної громади міста Турка.

2. Загальні положення
2.1. Закон України «Про місцеве самоврядування в

Україні» надає територіальним громадам право брати
участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо
питань місцевого значення, зокрема Закон запровад-
жує такий механізм як місцеві ініціативи.

2.2. Фінансування громадського бюджету (бюджету
участі) у місті Турка проводиться за рахунок коштів
міського бюджету міста Турка та інших джерел.

2.3. Загальний обсяг громадського бюджету (бюдже-
ту участі) у місті Турка на наступний бюджетний рік скла-
дає від 2 відсотків затвердженого обсягу власних та
закріплених доходів загального фонду міського бюдже-
ту міста Турка на поточний бюджетний період.

2.4. За рахунок коштів громадського бюджету (бюд-
жету участі) у місті Турка можуть бути профінансовані
проекти громадян України, які зареєстровані та прожи-
вають на території міста Турка і мають право голосу на
місцевих виборах, реалізація яких можлива протягом
одного бюджетного року.

2.5. У випадку, коли реалізація проекту передбачає
використання земельної ділянки, остання повинна на-
лежати до земель комунальної власності.

2.6. Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в
рамках поточних видатків, яка реалізуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)
у місті Турка, після детальної перевірки та оцінки не
має перевищувати 15 відсотків від загальної суми
коштів.

2.7. Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в
рамках капітальних видатків, яка реалізуватиметься за
рахунок коштів громадського бюджету (бюджету участі)
у місті Турка, після детальної перевірки та оцінки не
має перевищувати 50 відсотків від загальної суми
коштів.

2.8. Пропозиції стосовно проведення поточних та ка-
пітальних видатків, у разі їх невідповідності, мають бути
відкориговані чи змінені її автором таким чином, щоб
орієнтовна вартість реалізації такої пропозиції не вихо-
дила поза рамки суми коштів, виділених за відповідним
напрямком.

2.9. Зміни до пропозицій відповідно пункту 2.8 цього
Положення повинні бути внесені протягом 10 кален-
дарних днів від дати отримання відповідної інформації
(електронною поштою чи телефоном) її автором. В  іншо-
му випадку пропозиція буде відхилена.

3. Порядок подання пропозицій та проектів
3.1. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбувати-

меться за рахунок коштів громадського бюджету (бюд-

жету участі) у місті Турка, може подати будь-який грома-
дянин України, який зареєстрований та проживає на
території міста Турка і має право голосу на місцевих ви-
борах, з урахуванням пунктів 2.6, 2.7, 3.2 та 3.3.

3.2. Пропозиції та проекти, реалізація яких відбувати-
меться за рахунок коштів громадського бюджету (бюд-
жету участі)  у місті Турка, може стосуватись лише одно-
го об’єкта, що належить до комунальної власності (на-
приклад, вулиці, парку, установи: школа, поліклініка,
дитячий садочок тощо).

3.3. Для подання пропозицій та проектів, реалізація
яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського
бюджету (бюджет участі) у місті Турка, необхідно запов-
нити бланк за формою, згідно з додатком 1 до цього
Положення, додавши до нього список з підписами що-
найменше з 10 громадян України, що належать до те-
риторіальної громади міста Турка і мають право голосу
(окрім автора/авторів пропозиції (проекту), які підтри-
мують цю пропозицію (проект), за формою, згідно з до-
датком до додатку 1 до цього Положення.

3.4. Пропозиції та проекти подаються в паперовому
або електронному вигляді за адресою: м. Турка, пл. Ри-
нок, 26, або в електронному вигляді на е-mail:
turkamrada@ukr.net з наступним підтвердженням у па-
перовому вигляді.

3.5. Кожний громадянин України, який зареєстрова-
ний та проживає на території міста Турка і має право
голосу на місцевих виборах, може подати не більше ніж
одну пропозицію або проект, реалізація якого відбува-
тиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюд-
жету участі) у місті Турка (протягом поточного року).

3.6. Пропозиції та проекти приймаються у 2016 році -
з 01.09.2016 року до 30.10.2016 року, у подальшому –
щороку, починаючи з 1 вересня протягом 60 календар-
них днів.

3.7. Із заповненими бланками пропозицій та проектів,
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів гро-
мадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка, за
винятком сторінок, які містять персональні дані авторів
проекту і на розповсюдження яких останні не дали своєї
згоди, можна ознайомитись у розділі “Громадський
бюджет” на офіційному сайті Турківської міської ради.

3.8. Автор пропозиції (проекту) може у будь-який мо-
мент зняти свою пропозицію (проект) з розгляду, але
зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних
днів до початку голосування.

3.9. Об’єднання пропозицій (проектів) можливе лише
за взаємною згодою авторів пропозицій (проектів).

3.10. Внесення змін щодо суті пропозиції (проекту)
можливе лише за згодою авторів пропозиції (проекту)
або в результаті додаткових консультацій з громадські-
стю відповідно до норм, викладених у розділі 4.

3.11. Автор пропозиції (проекту) або уповноважена
ним особа повинен представити пропозицію (проект) в
ході публічного обговорення. Метою такого обговорен-
ня є детальний аналіз представлених пропозицій (про-
ектів). Внесення можливих поправок до пропозицій
(проектів) можливе не пізніше ніж за 7 календарних
днів до початку голосування.

4. Аналіз пропозицій та проектів
4.1. Спеціаліст Турківської міської ради, який згідно

своїх посадових обов’язків здійснює реєстрацію вхідної
та вихідної документації міської ради (далі – уповнова-
жена особа) веде реєстр отриманих пропозицій та про-
ектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів
громадського бюджету (бюджету участі) у місті Турка.

4.2. Після перевірки повноти і правильності запов-
нення бланка пропозиції (проекту) уповноважена осо-
ба:

4.2.1. передає копію заповнених бланків пропозицій
(проектів) до відповідних структурних підрозділів Туркі-
вської міської ради з метою здійснення більш деталь-
ної перевірки та оцінки кожної з пропозицій (з викорис-
танням бланка аналізу пропозицій (проектів), реаліза-
ція яких відбуватиметься за рахунок коштів громадсь-
кого бюджету (бюджету участі) у місті Турка, згідно з до-
датком 2 до цього Положення);

4.2.2. у разі, якщо пропозиція (проект) є неповною
або заповненою з помилками, уповноважена особа по
телефону або електронною поштою повідомляє про це
автора/авторів пропозиції (проекту) з проханням нада-
ти необхідну інформацію або внести корективи протя-
гом 10 календарних днів з дня отримання відповідної
інформації. В іншому випадку пропозиція буде відхиле-
на.

4.3. Відповідні структурні підрозділи Турківської міської
ради:

4.3.1. протягом 20 календарних днів (у 2016 році – 10
календарних днів) з дня отримання пропозицій (про-
ектів), здійснюють їх аналіз, з урахуванням положень
пункту 4.3.4;

4.3.2. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо
пропозицій (проектів) одразу передають до уповнова-
женої особи;

4.3.3. виступають ініціаторами зустрічей з авторами
пропозицій (проектів) у разі, коли більше ніж одна про-
позиція (проект) стосується одного об’єкта. У разі, якщо
протягом 7 календарних днів з дня відправлення інфор-
мації авторам пропозицій (проектів) останні не дійдуть
згоди і не опрацюють спільної пропозиції (проекту) або
знімуть одну з пропозицій, пропозиції розглядатимуть-
ся в своєму початковому варіанті;

4.3.4. в певних ситуаціях можуть продовжити термін
аналізу пропозицій (проектів), реалізація яких відбува-
тиметься за рахунок коштів громадського бюджету (бюд-
жету участі) у місті Турка, до 30 календарних днів (у 2016
році – 15 календарних днів).

4.4. Будь-які втручання в пропозиції (проекти), зокре-
ма зміни об’єкта чи об’єднання з іншими пропозиціями
(проектами), можливі лише за згодою авторів цих про-
позицій (проектів).

4.5. Заповнені бланки аналізу з висновками щодо про-
позицій (проектів) згідно з пунктом 4.3.2, уповноважена
особа розміщує у розділі “Громадський бюджет” на оф-
іційному сайті Турківської міської ради, а також пере-
дає до робочої групи з питань розробки основних поло-

жень та принципів громадського бюджету (бюджету
участі) в місті Турка, створена розпорядженням місько-
го голови від 31.05.2016 року № 124 (далі – Робоча гру-
па), з метою відбору пропозицій (проектів), які будуть і
не будуть (з поданням причини відмови) виставлені на
голосування.

4.6. За результатами розгляду Робочою групою, упов-
новажена особа укладає переліки позитивно і негатив-
но оцінених пропозицій (проектів) завдань як поточно-
го, так і капітального характеру.

4.7. Переліки з пропозиціями (проектами), реаліза-
ція яких відбуватиметься за рахунок коштів громадсь-
кого бюджету (бюджету участі) в місті Турка і які отрима-
ли позитивну або ж негативну оцінку (з поданням при-
чини відмови), розміщуються у розділі “Громадський
бюджет” на офіційному сайті Турківської міської ради
не пізніше як за 14 календарних днів до дня початку
голосування (у 2016 році – 7 календарних днів).

4.8. Оприлюдненню підлягають пропозиції, подані за
формою та в обсязі відповідно до норм цього Положен-
ня.

Пропозиції, що містять ненормативну лексику, накле-
пи, образи, заклики до насильства, повалення влади,
зміну конституційного ладу країни тощо, розгляду і роз-
міщенню не підлягають.

5. Порядок голосування та встановлення підсумків
5.1. Відбір пропозицій (проектів), які отримали пози-

тивну оцінку і були виставлені на рейтингове голосуван-
ня, вибираються на засіданні виконавчого комітету за
участі голів постійних депутатських комісій.

5.2. Переможним являється проект, який набрав най-
більшу кількість голосів членів виконавчого комітету.

5.3. Якщо два чи більше проектів набрали однакову
кількість голосів, то наступне голосування проводиться
за участі Робочої групи.

5.4. Рекомендованими до реалізації вважатимуться
ті пропозиції (проекти), які набрали найбільшу кількість
голосів, до вичерпання обсягу коштів громадського бюд-
жету в місті Турка, виділених на реалізацію пропозицій
(проектів).

5.5. У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції
чергового проекту до уваги береться перша з пропо-
зицій переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не
призведе до перевищення суми коштів, виділених для
реалізації проектів.

6. Освітньо-інформаційна діяльність в процесі впро-
вадження громадського (учасницького) бюджетуван-
ня

6.1. У процесі впровадження громадського (учасниць-
кого) бюджетування проводиться освітньо-інформацій-
на кампанія, яку умовно можна поділити на три етапи:

1) ознайомлення громадян України, які зареєстро-
вані та проживають на території міста Турка і мають
право голосу на місцевих виборах, з основними поло-
женнями та принципами громадського бюджету (бюд-
жету участі), з урахуванням останніх змін, а також заохо-
чування їх до подання пропозицій (проектів);

2) представлення отриманих пропозицій (проектів)
та заохочування до взяття участі в голосуванні;

3) розповсюдження інформації стосовно перебігу та
результатів процесу запровадження громадського (учас-
ницького) бюджетування.

6.2. На двох перших етапах кампаній, зазначених у
пункті 7.1, необхідно використовувати різні канали ко-
мунікації, залежно від групи громадян України, які на-
лежать до територіальної громади міста Турка і мають
право голосу.

6.3. Освітньо-інформаційна кампанія повинна бути
пов’язана з ідеєю громадського бюджету (бюджету
участі) та робити акцент на можливості безпосереднь-
ого, відкритого та однакового впливу громадян України,
які належать до територіальної громади міста Турка і
мають право голосу, на відбір пропозицій (проектів),
реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів гро-
мадського бюджету (бюджету участі).

6.4. У період, передбачений для подання пропозицій
(проектів), реалізація яких відбуватиметься за рахунок
коштів громадського бюджету (бюджету участі), усі заці-
кавлені громадяни України, які зареєстровані та про-
живають на території міста Турка і мають право голосу
на місцевих виборах, можуть отримати в уповноваже-
ної особи Турківської міської ради інформацію, яка сто-
сується принципів, положень та порядку запроваджен-
ня цього типу бюджетування.

7. Реалізація пропозицій (проектів) та оцінювання
процесу впровадження громадського (учасницького)
бюджетування

7.1. Пропозиції (проекти), які шляхом голосування
відповідно до розділу 5 були рекомендованими, вино-
сяться на розгляд чергового пленарного засідання Тур-
ківської міської ради, після обговорення та погоджен-
ня постійною комісією з питань економіки та бюджету.

7.2. На засідання постійної комісії міської ради з пи-
тань економіки та бюджету, а також чергове пленарне
засідання Турківської міської ради обов’язково запро-
шуються автори пропозицій, що були рекомендовани-
ми відповідно до розділу 5 цього Положення, а також
представники громадськості.

7.3. Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Тур-
ківської міської ради, підлягають фінансуванню за ра-
хунок коштів громадського бюджету (бюджету участі) у
місті Турка на наступний бюджетний рік.

8. Прикінцеві положення
8.1. Консультації стосовно громадського (учасницько-

го) бюджетування у місті Турка мають циклічний харак-
тер, тобто повторюються кожний наступний рік.

8.2. Процес реалізації громадського (учасницького)
бюджетування підлягає моніторингу та щорічному оці-
нюванню, результати якого можуть використовуватися
для впровадження змін з метою вдосконалення про-
цесу реалізації громадського (учасницького) бюджету-
вання.

8.3. Рекомендації стосовно змін в процедурі громадсь-
кого (учасницького) бюджетування на кожний наступ-
ний рік розробляє Робоча група. Персональний та
кількісний склад Робочої групи може бути змінений роз-
порядженням міського голови за поданням Робочої
групи.

Дмитро ЛУГОВИЙ,
секретар міської ради.

ПРОЕКТ   Р І Ш Е Н Н Я  №
ТУРКІВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІІ скликання
Про затвердження Положення про громадський

бюджет (бюджет участі) у місті Турка
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве

самоврядування в Україні” , з метою впровадження інно-
ваційних механізмів залучення громадськості до роз-
поділу коштів міського бюджету м.Турка та розвитку де-
мократичного процесу обговорення громадою напрямів
використання бюджетних коштів, міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про громадський бюджет

(бюджет участі) у місті Турка (додається).
1. 2. Рішення набирає чинності з моменту оприлюд-

нення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти

на міського голову та постійну комісію міської ради з
питань депутатської діяльності, етики, законності та гу-
манітарних питань (Гвоздінський О.Я.).

Геннадій КОГУТ,
міський голова.
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– Що Вас вразило, коли Ви вперше приїхали на Турківщину?
– Нам і нашим дітям сподобались чудові краєвиди і те, як вільно

ми почували себе тут.  Нас здивувало, що люди так важко працюють,
щоб забезпечити себе і свої сім’ї  та як мало вони мають і які вони
щасливі. Їхній щедрості і гостинності немає меж. Також ми поміти-
ли, що вони завжди готові допомогти один одному у польових робо-
тах.

– Що відмінне  у житті американської сім’ї і української?
– Життя у США  є дуже комфортним, зате дорогим і стресовим.

Саме через такі «зручності» багато людей в Америці є рабами сво-
го майна. І це викликає у них стрес. І хоч життя в селі передбачає
важку роботу, але, на наш погляд, воно є простішим і більш якісним.
Нам подобається працювати з нашими дітьми і друзями, а ще на-
солоджуватися нашими сімейними вечірніми посиденьками. В
нашій країні дуже мало часу для друзів і сім’ї. Ми працюємо весь
день, не маючи можливості бачити один одного. Багато наших знай-
омих родин не можуть навіть пообідати чи повечеряти разом. Хтось
з наших дітей помітив, що більшість наших американських друзів
проводять свій вільний час у будинку. А тут люди більше перебува-
ють надворі.

– Це вже Ваш третій приїзд. Ви  достатньо побачили, по-
знайомились з багатьма людьми, оцінили наше життя, мож-
ливо знайшли щось спільне і відмінне від американського? На
Вашу думку, що потрібно змінити?

– Світ ніколи не буде ідеальним. І завжди буде щось, що потребує
змін. Ми не вважаємо себе надто розумними, щоб казати, що тут
треба змінити. Єдине, що ми хочемо сказати – це те, що життя було
б кращим, якщо б чоловіки вживали менше алкоголю. Бо він псує
їхні хороші якості, адже бойки є надзвичайно винахідливими, ро-
зумними і незалежними.

–  Ви кажете, що любите   працювати зі своїми друзями та
дітьми в селі.  Чи здаються Вам важкими польові роботи?

– Робота в полі важка, але   вона приносить радість, коли  ми
працюємо пліч-о-пліч з нашими друзями та родиною на  родючій
землі,  якою Бог нагородив нас тут, у Карпатах.

Вдячні за терпіння, яке люди виявляють, слухаючи наші бідні спро-
би розмовляти українською мовою.

– Ви розповіли  про перші враження про роботу і відпочинок
на Турківщині. Та чи все було таким під час   Ваших попередніх
візитів? Що змінилося з того часу, коли вперше приїхали сюди?

– Багато змін ми побачили з того часу, коли вперше відвідали
Бережок у 2010-му. Дороги стали кращими, менше сміття на узбіч-
чях, побільшало автомобілів і велосипедів, більше нових будинків.
Але, як і тоді, мало людей носять традиційний одяг.

– Що Вам найбільше сподобалося у традиційній  бойківській
кухні?

– Котлети, вареники, борщ, ковбаса, хліб, домашній сир. Жінки в
селі є справжніми майстринями у випіканні тортів.

– Чи швидко Ви адаптувалися до наших умов?
– Надмірна гостинність ваших людей, велика кількість їжі на сто-

лах і деякі незручності в сільському побуті обтяжували нас. Але ці
зміни в  нашому житті нам дуже подобаються. На нашу думку, було
би добре, аби держава покращила  умови життя селян, щоб  вони
мали можливість заробляти на життя тут, на своїй землі.

Розмовляла  Мар’яна МОТИЧАК.
 Перекладала Стефа МАЦУР.

ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÜÊ²
ÂÐÀÆÅÍÍß ÏÐÎ

ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ ÆÈÒÒß
Декілька днів тому Турківщину  відвідала американська сім’я,

яка вже не перший раз приїжджає до нас,  щоб відпочити і пове-
селитися в селі, забувши про буденні справи і турботи. Це
сім’я Лехновських і Кейл Олбсон – друг їхньої сім’ї. Батько Бог-
дана Лехновського, Федір, народився і виріс у Бережку. Саме
тому їхня сім’я любить приїжджати сюди. Дружина Богдана
Розмарі народилася у США (так , як він і їхні діти). Їхньому стар-
шому синові  Богдану – 20, Ренаті – 17, Тетяні – 16,Марійці – 13,
Кейлу – 19 (він також народився у США). До речі, батьки назва-
ли  усіх своїх дітей українськими іменами. Проживши багато
років в Америці, вони погодилися поділитися своїми враження-
ми про українські села.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення регуляторного акта

Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у місті Турка»

Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері госпо-
дарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх
об’єднань, Турківська міська рада повідомляє про оприлюднення проекту рішення Турківської міської
ради «Про затвердження Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка»

Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Термін приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить один місяць з

дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.
Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу про-

симо надавати в письмовій формі на адресу розробника: Турківська міська рада, пл. Ринок, 26, м.
Турка, 82500, тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу turkamrada@ukr.net

Геннадій  КОГУТ,
міський голова.

проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення
про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка»

Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, та визначає
правові і організаційні засади реалізації проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Поло-
ження про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка».

Назва регуляторного органу:  Турківська міська рада.
Назва документа: проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення про громадсь-

кий бюджет (бюджет участі) у місті Турка».
Розробник аналізу регуляторного впливу: Турківська міська рада.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати
На даний час в м.Турка існує гостра проблема у поліпшенні комфортного проживання мешканців та естетично-

го вигляду міста, соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку, впровадженню сучасних інно-
ваційних проектів в усіх сферах життєдіяльності міста.  Кожен мешканець міста знає проблеми в даному на-
прямку та шляхи їх усунення. Для того, щоб кожен мешканець міста, або громадська, благодійна організація
змогла показати свій план дій, та визначити, яка з існуючих проблем є для містян на першому місці, доцільним є
розглянути проект «Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка». Дане Положення врегу-
льовує основні етапи проведення конкурсу, визначення переможців та отримання коштів для покращення умов
по благоустрою міста.

2. Визначення цілей регулювання
Метою запропонованого регуляторного акта є залучення мешканців міста до розробки та втілення інновацій-

них ідей, що сприятимуть соціально-економічному розвитку м. Турка, підвищенню рівня його благоустрою. Підви-
щення прозорості дій органів місцевого самоврядування щодо розподілу коштів міського бюджету між учасника-
ми громадської діяльності.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з
аргументацією переваг обраного способу.

І спосіб – залишити Правила благоустрою території міста Турка без змін. В цьому випадку буде лише поглиб-
лювати існуючу ситуацію і жодним шляхом не сприятиме її вирішенню.

ІІ спосіб – прийняття Положення про громадський бюджет (бюджет участі) у місті Турка, що дасть можливість
забезпечити мешканцям міста однаково прозорі та рівні можливості для сприяння покращенню благоустрою
міста та інших сфер життєдіяльності, буде встановлено чіткі умови участі в конкурсі, підвищення рівня якості та
комфорту життя містян. Таким чином, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш прийнятним
способом.

4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропо-
нованого регуляторного акта.

Дія регуляторного акта рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення про громадський
бюджет (бюджет участі) у місті Турка» дасть можливість впровадити та відпрацювати чіткі умови та порядок
проведення розгляду надання коштів громадським ініціативам.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регу-
ляторного акта.

Даний акт мотивує мешканців міста до створення, розробки та втілення проектів, що стосуються благоуст-
рою та якості життя населення міста. Без виконання вказаних в регуляторному акті вимог громадські ініціативи
не зможуть в повному обсязі реалізувати свої проекти. Поставлені цілі досягаються при виконанні вимог регуля-
торного акта з найменшими витратами для учасників конкурсу.

Завдяки даному регуляторному акту підвищується інформованість громадських ініціатив щодо можливостей
розширення їхньої діяльності та втілення проектів, які пов’язані з життям міста. Жителі міста зможуть отримати
комфортніші умови для життя та відпочинку.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни в чинному законодавстві.
Перевагою обраного способу досягнення встановлених цілей –  затвердження проекту Положення – є форму-

вання прозорих, чітких вимог щодо проведення розгляду надання коштів громадським ініціативам.
Максимальна ефективність впровадження даного регуляторного акта та досягнення ним поставлених цілей

регуляторного акта досягається у разі його дотримання всіма суб’єктами, на яких поширюється дія акта.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто цілей, передбачених у розділі 2 цього

Аналізу.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
У разі виявлення неврегульованих чи проблемних питань, а також у разі змін у чинному законодавстві, які

можуть вплинути на дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть внесені відповідні зміни та допов-
нення.

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
1. Рівень поінформованості мешканців міста з основних питань положень акта.
2. Кількість заявлених проектів до участі у конкурсі для фінансування проектів.
3. Кількість проектів-переможців у конкурсі.
4. Бюджет проектів.
5. Кількість випадків недотримання основних положень регуляторного акта учасниками конкурсу.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися на підставі статистичних даних, вихо-

дячи із зазначених показників результативності.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються вик-

лючно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через
рік з дня набрання ним чинності розробником цього проекту.

Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведено через два роки з дня
набрання ним чинності.

Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки, почи-
наючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Віталій БЕСЕДІН,
керуючий справами (секретар) виконавчого комітету.

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 
 Вигоди Витрати 

Органи 
місцевого 

самоврядування 

Підвищення прозорості дій місцевої влади 
та надання частини повноважень 
мешканцям міста в розділі благоустрою 
міста  
Підвищення рівня життя населення міста 
Зменшення кількості скарг та нарікань 
від мешканців міста на благоустрій міста 

Витрати, пов’язані із 
впровадженням регуляторного 
акта 
Виділення частини коштів з 
місцевого бюджету 

Громада 

Підвищення рівня якості життя 
Підвищення рівня благоустрою міста; 
 

 Часові витрати на розроблення 
проекту та втілення його в 
життя. 

  
 



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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– матеріали рекламного характеру.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Воловецьке КП «Агрошлях-
буд», за адресою: с. Ялове, 78
(кар’єр), Воловецький район,
Закарпатська область, реалі-
зує пісок за оптовими цінами:
Турківський р-н – 220,00 -
270,00 за 1 м3 з ПДВ та достав-
кою, а також щебінь різних
фракцій, та надає транспортні
послуги. Оплата здійснюється
готівковим та безготівковим
розрахунком.

За інформацією звертатися
за телефонами: 099 72 94 996;

ПП БТФ «Чертур» пропонує:
Найдешевші ціни в районі на металопластикові вікна та мета-

лопрофіль, а також:
цеглу червону, силікатну, вогнетривку, цемент, вапно, шифер, плос-

кий шифер, блоки фундаментні, плити перекриття, блоки з марму-
рової крошки, піно- і газоблоки, плити ДВП, гіпсокартон, металоп-
рокат різний, арматура, кахель, сітка для огорожі, мінвата, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огородження на цвинтар, дашки, на-
віси, ворота.

Надаєм послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.
Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

 

 
                                              

                  
                               

          
на  базі 9  клас ів  

    Е лектром онтаж ник з  осв ітлення та 
осв ітлю вальних м ереж .  Е лектром онтер з  
з рем онту та обслуговування  
електроустаткування. Водій  
автотранспор тних засоб ів (категор ія “C ”). 
            Терм ін навчан ня 2 роки 10 м іся ців.   
  Столя р. В ир обник худож н іх вироб ів з 
дерева.  
           Т ерм ін навчання  2  роки 1 0 м ісяц ів.                                                                                                             

     П ерука р. В ізаж ист.                                  
           Т ерм ін навчання  2  роки 1 0 м ісяц ів.  

      Е лек трогазозварю ва льник.  
  С лю сар з ремонту автомобілів .      

 
           Т ерм ін навчання  2  роки 1 0 м ісяц ів.  
    Слю сар з  рем онту автом об іл ів . 
М аш иніст  крана автом об ільного . Вод ій  
автотранспор тних засоб ів (категор ія “C ”).  
           Т ерм ін навчання  2  роки 1 0 м ісяц ів. 
  

     С екретар . А дмін істратор.                                  
           Т ерм ін навчання  2  роки 1 0 м ісяц ів. 

 
 

 
на  базі 11 класів  

 
    Слю сар з  рем онту автом об іл ів . 
М аш иніст  крана автом об ільного. Водій  
автотр анспортних засоб ів  (категор ія “C ”). 
                       Терм ін навч ання 1,5 роки.  
 
 
    Е лектр омонтер з  ремонту та 
обслуговування електроустаткування . 
Водій  автотранспортних  за собів 
(категор ія  “C ”).  
                        Т ерм ін н авчанн я 1 р ік  7 м іся ців.        
                                                          
   Слю сар з  ремонту автом об ілів.  
Тракторист. Водій  автотранспортних   
засоб ів (категор ія “C ”).                       
                                  Терм ін навч ання 1,5 роки.  
 
  
 

 

.  З а р а х о в а н і    н а   н а в ч а н н я   у ч н і   з а б е з п е ч у ю т ь с я    с т и п е н д і є ю ,  
б е з к о ш т о в н и м   п р о ж и в а н н я м  у   г у р т о ж и т к у   т а   о д н о р а з о в и м   г а р я ч и м   
х а р ч у в а н н я м .  Ч а с   н а в ч а н н я   з а п и с у є т ь с я   в  т р у д о в и й   с т а ж .  

П р и  л іц е ї  п р а ц ю ю т ь  г у р т к и  худож ньої самодіяльност і, технічної творчост і, 
спортивн і секц ії, клуби  за інтересами , а  також  безкош товні курси  вод іїв.   

                                                       
 

   Д о к у м е н т  п р о  о с в і т у  ( о р и г і н а л ) ;  
   К о п ія  с в ід о ц т в а  п р о  н а р о д ж е н н я  ( п а с п о р т а ) ;  
   Д о в ід к а  п р о  п р и с в о є н н я  і д е н т и ф і к а ц і й н о г о  н о м е р а  ( к о п ія ) ;  
   М е д и ч н а  д о в ід к а  з а  ф о р м о ю   0 8 6 - У ;  
   Д о в ід к а  п р о  щ е п л е н н я ;  
   Д о в ід к а  п р о  с к л а д  с ім ` ї ;  
   Ш іс т ь  ф о т о г р а ф ій  р о з м ір о м  3 х 4 .  
   Ш в и д к о з ш и в а ч .  
    К о п і ї  д о к у м е н т ів  п р о х а н н я  п о д а в а т и  у  т р ь о х   е к з е м п л я р а х .  

 
П р ийом  докум ентів  пр оводить ся  з  01 .06.201 6 р. по  31 .08.2016  р. 

за адр есою : 
82500 , Л ьвівська  о бласть, м .Турка, вул.М олодіж на , 39 . 

 :  (03269 ) 3 -21-54 , 3 -17-16 , 3 -17-15  
 

                 
 

На 77-ому році життя перестало битися серце доброї, щирої,
порядної, життєлюбної, працьовитої людини,
люблячого батька, турботливого дідуся і праді-
дуся ( дочекався 4 онуків і 17 правнуків), бага-
толітнього фахівця перукарської справи (з 1964-
го – незмінно працював у перукарні), нашого
колеги, порадника, наставника – Степана Іва-
новича Коляси.

Не віриться, що його уже ніколи не буде се-
ред нас, не почуємо його щирого слова, не по-
бачимо його усмішки.

Царство йому небесне. Мир і спокій його душі.
Глибоко сумуємо з приводу смерті Степана Іва-
новича і висловлюємо щире співчуття рідним і
близьким покійного.

Колектив перукарні «Чародійка».

Педагогічний та учнівський колективи, профспілковий комітет
Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 висловлюють щире співчуття Марії Оме-
лянівні Гайдук з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Івана.

Колектив працівників, профспілковий комітет Турківської ЗОШ І-
ІІІ ст. №1 висловлюють щире співчуття Роману Мироновичу та
Світлані Миколаївні Пилипівим з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Сім’ї – Комарницьких, Матківських і Пукецу – глибоко сумують з
приводу передчасної смерті чудової людини, колеги, колишньої
медсестри Боринської КМЛ Надії Миколаївни Сливар і висловлю-
ють щире співчуття синам – Василю Васильовичу Сливарю і Ми-
колі Васильовичу Сливарю.

Колектив та адміністрація Боринської КМЛ глибоко сумують з
приводу передчасної смерті молодшої медсестри лікарні Марії
Іванівни Сверлович – чуйної, добропорядної і відповідальної лю-
дини, добросовісного працівника  і висловлюють щире співчуття
рідним і близьким покійної. Світла пам’ять про Марію Іванівну
назавжди залишиться в наших серцях.

Колектив Явірської ЗОШ І-ІІІ ст. глибоко сумує з приводу смерті
колишнього завгоспа школи Михайла Андрійовича Сисана  і вис-
ловлює щире співчуття рідним і близьким покійного.

Педагогічний колектив Боринського НВК висловлює щире співчут-
тя завучу школи Любі Миколаївні Дяків з приводу великого горя –
передчасної смерті сестри Надії.

Колектив Турківського ДНЗ №3 висловлює щире співчуття музич-
ному керівникові Ірині Романівні Пилипів з приводу тяжкої втрати
– смерті дорогої їй людини – бабусі Стефи.

Колектив Турківської автомобільної школи висловлює щире
співчуття майстру виробничого навчання з водіння автомобіля Во-
лодимиру Олексійовичу Пухіру з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

спеціаліста II категорії Турківської міської ради
Вимоги до конкурсантів: повна вища економічна освіта за освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи на
службі в органах місцевого самоврядування або державній службі
не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах управл-
іння не менше 3-х років, досвід написання проектів регіонального
розвитку, навички роботи на комп’ютері.

Перелік документів, які подаються на конкурс:
– заява про участь у конкурсі;
– заповнена картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
– дві фотокартки, розміром 4х6 см;
– копії належним чином засвідчених документів про освіту;
– декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансо-

вого характеру за 2015 рік;
– копія документа, який посвідчує особу;
– копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних);
– копія трудової книжки.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів від
дня публікації оголошення в газеті за адресою м. Турка, пл. Ринок,
26.

Телефон для довідок: (03269) 3-11-90

03 серпня 2016 року, о 17.00
год., відбудуться громадські слу-
хання щодо обговорення проек-
ту рішення Турківської міської
ради «Про затвердження Поло-
ження про порядок присвоєння
поштових адрес об’єктам неру-
хомості в місті Турка».

Громадські слухання відбу-
дуться в залі засідань Турківсь-
кої міської ради за адресою:
м.Турка, пл.Ринок, 26.

За довідками звертатися за
телефоном: 3-11-90.

Минулої середи у світі відзна-
чали Всесвітній день шахів. З
цієї нагоди на майдані Шевченка
м. Турка відомий шахіст, май-
стер ФІДЕ Юрій Лембак  провів
сеанс одночасної гри. Поміряти-
ся силами  з титулованим
спортсменом виявили бажання
13 любителів цієї інтелекту-
альної гри, серед яких – четве-
ро дітей. Зокрема Анатолій
Славич, Микола Сакаль, Петро
Рогач, Василь Костишак, Мико-
ла Федаш, Володимир Телефан-
ко, Назарій Павлик, Ігор Комар-
ницький, Роман Яремчук, Іван
Пасічник, Олег Комарницький,
Наталія Тарасенко і Діана Дем’-
ян.

В результаті, лише Петру Ро-
гачу вдалося звести партію внічию. Всі решта поступилися майстру ФІДЕ.

Наш кор.
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Робота в Польщі
На роботу в Польщу потрібні

чоловіки, жінки, сімейні пари.
Офіційне працевлаштування.

Тел.:0681374130. Оля.

В м. Турка,  по вул. Зелена,
продається земельна ділянка
під будівництво, площею 0,096
га. Добрий заїзд. Ціна – за до-
мовленістю. Тел.: 0661147336.


