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Заслухавши
інформацію
відділу культури і туризму Турківської РДА «Про оренду майна
спільної власності територіальних громад Турківського району,
що перебуває на балансі установи», на недавній сесії депутати районної ради визнали роботу в цьому плані незадовільною.
В рішенні зокрема записано:
«Договори на передачу в оренду майна спільної власності територіальних громад Турківського району, що перебуває на балансі відділу культури і туризму
Турківської РДА, визнати такими,

що укладені з порушенням процедури, передбаченої Законом
України «Про оренду державного та комунального майна» та
рішення №77 V сесії районної
ради VI скликання від 14.07. 2011
року «Про затвердження нормативних документів щодо
оренди майна спільної власності територіальних громад
Турківського району Львівської
області».
Позбавивши відділ культури і
туризму права передавати в
оренду майно, депутати доручили комісії з проведення конкур-

су на право оренди майна районної комунальної власності, утвореній розпорядженням голови райради у 2016 році, усунути
допущені при передачі в оренду
майна порушення й укласти угоди на оренду згідно чинного законодавства й за адекватною
ціною. Досі один метр площі у
відділі культури орендували
менше, як за 10 гривень, при
тому що цілком прийнятна ціна
– 50 гривень. До того ж, без конкурсу та експертної оцінки.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

У с.НИЖНІЙ ТУРІВ ВТОПИВСЯ 4-РІЧНИЙ ХЛОПЧИК
Це тривожне повідомлення біллю сколихнуло Турківщину у суботу, 1 липня. Приблизно о
20.00 год. хлопчик, якого виховували дідусь та бабуся, вийшов з власного подвір’я і зник. До
пошуків дитини було залучено надзвичайників, поліцію, прикордонників та місцевих жителів.
Згодом, у 22.30 год. хлопчика знайшли втопленим у місцевій річці – за кілометр від будинку, де
проживав.
Місцеві жителі розповідають, що ця сім’я належала до так званих неблагополучних. Живе надзвичайно бідно, адже дідусь і бабуся ніде не працюють, а мама взагалі не цікавилася вихованням дитини
й дуже рідко появлялася в селі.
За останніх два тижні це уже другий трагічний випадок в районі, пов’язаний із загибеллю дітей.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
7 липня, з 17.00 по 23.00
год., у міському парку відбудеться свято Івана Купала.
У програмі свята: святковий
концерт, конкурси, спортивні
змагання, дитяча риболовля,
дискотека.

Шановні батьки! Відповідно до розпорядження міського голови
Когута Г.Й., з 10 липня 2017 року по 14 серпня 2017 року дошкільні
навчальні заклади №1, №2, №3 (дитячі садочки) буде закрито у
зв’язку з розірванням договорів про закупівлю продуктів харчування та неможливістю забезпечення харчування дітей.
Вибачте за тимчасові незручності.

ТОВ «ЯДЗАКІ УКРАЇНА»
ОДИН З НАЙБІЛЬШИХ РОБОТОДАВЦІВ ЗАКАРПАТТЯ
ЗБІЛЬШУЄ КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ МІСЦЬ ТА ЗАПРОШУЄ
ОПЕРАТОРІВ НА ВИРОБИЦТВО

СВОЇМ ПРАЦІВНИКАМ МИ ПРОПОНУЄМО:
- ПОСЕЛЕННЯ В м.УЖГОРОД В КАМПУСАХ ЄВРОПЕЦСЬКОГО ТИПУ

- БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ ЩОДНЯ

- СТАБІЛЬНУ ЗАРОБІТКУ ПЛАТУ – від 6000 гривень на місяць

- СМАЧНІ ОБІДИ ЗА ПІЛЬГОВИМИ ЦІНАМИ

- ОФІЦІЙНЕ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

- БЗЕКОШТОВНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

- ДВІЧІ НА МІСЯЦЬ БЕЗКОШТОВНЕ ТРАНСПОРТУВАННЯ В м.ТУРКА

- ПРОФЕСІЙНИЙ ТА КАР’ЄРНИЙ РІСТ

Дорогого сина, коханого чоловіка, люблячого, турботливого батька, жителя с. Верхнє Висоцьке – Івана Михайловича Шулюка – вітаємо з днем Ангела і ювілейним 50-річчям з дня народження і бажаємо дорогому ювіляру міцного здоров’я, невичерпної життєвої
енергії, безмежного щастя, мирного неба над
головою, Божого благословення.
У цей святковий світлий день,
Коли настав Ваш ювілей.
Ми щиро Вас усі вітаєм,
Добра і радості бажаєм.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Завжди Вам стелиться в житті.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає рідних і гостей,
А Ви – здорові і щасливі,
Щоб у 100 літ зустріли ювілей.
Зі щирими вітаннями – мама Юлія, дружина Любов, дочки Ірина,
Василина, Марія, зять Андрій.
Із вагомим, чудовим і багатим життєвим святом – 70-річним ювілеєм – від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо нашу дорогу,
люблячу, найкращу у світі дружину, матусю і бабусю – Катерину Антонівну Дяків із с. Ісаї – і бажаємо їй доброго здоров’я, життєвої наснаги, родинного тепла, миру, добра і Господнього благословення
на многії і благії літа.
Дозвольте, матусю, нам Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати,
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти поміч, розрада.
Живіть нам, матусю, сто років на радість.
Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсонні ночі.
За те, що зростили, за хліб на столі,
Спасибі Вам, мамо, уклін до землі.
Чоловік Євген, дочки Лариса, Наталія, Тетяна; зяті Роман, Роман,
Андрій; онуки Ростислав, Ірина, Олег, Володимир, Валерія.
11 липня виповнюється 20 років – Павлу Едуардовичу Миньо.
Дорогого і люблячого сина, чуйного і щирого брата від щирого серця
і з любов’ю вітають тато Едуард, мама Лілія, сестра Реґіна з чоловіком Орестом, племінник Ернестик, уся велика родина і бажають
йому міцного здоров’я, вірних і надійних друзів, радості від життя,
здійснення мрій та щасливої долі.
Хай поважають Тебе люди,
Твори добро для них усіх.
Нехай з Тобою успіхі буде,
Любов і ніжність, щирий сміх.
Твоя зоря на небосхилі
Яскраво й сильно хай горить,
Нехай Господь благословляє
Твій кожен крок і кожну мить.

ЗМІНИ СВОЄ ЖИТТЯ НА КРАЩЕ! Ужгородський район, с.Минай, вул. І.Туряниці,7
Телефонуйте: +3(0312) 42 90 41, 095 9 428 248, 0 800 500 736.

Компанія «Jabil» - американський світовий лідер з
контрактного виробництва електроніки, у зв’язку зі
збільшенням виробничих потужностей, оголошує масовий набір
працівників на виробничі вакансії в Ужгороді.
МИ ГАРАНТУЄМО:
– заробітну плату від 5000 до 8000 грн. (на руки);
– гнучкий позмінний графік роботи (3 дні по 12 год./ 3 дні вихідні);
– безкоштовні: харчування, щоденне транспортування, проживання для іногородніх;
– медичне страхування.
Деталі за телефонами: (0312) 649121, +380504591894.
ТОВ «Джейбіл Сьоркіт Юкрейн Лімітед». Закарпатська область, Ужгородський р-н, с. Розівка, вул. Концівська, 40, 89424.

Милого, люблячого, дорогого онука – Павла Едуардовича Миня –
від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із прийдешнім чудовим ювілеєм – 20-річчям!
Дорогенький Павлику, будь здоровий і завжди веселий, у Господа – милий, у долі – щасливий; життя Твоє хай буде світлим, а серце,
як завжди, – привітним. Многая і благая Тобі літ!
Хай птахом щастя сідає в долоні,
Добром відгукнеться у серці Твоїм,
Твори свої плани, усміхайся долі,
Купайся щедро у теплі людськім.
Хай вічно міцним буде Твоє здоров’я,
Не відай ніколи тривог.
Будь завжди зігрітий теплом і любов’ю
І хай береже Тебе Бог.
З любов’ю – дідусь Ярослав і бабуся Лідія.

2 стор.
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Ô²ÍÀÍÑÎÂÎ ÄÎÏÎÌÎÃËÈ
ÌÅÄÈÊÀÌ ÒÀ ÎÑÂ²ÒßÍÀÌ,
а проведення суцільних рубок на території
району не заборонили
Традиційно на чергову сесію Турківської районної ради, що
відбулася 30 червня, першочергово було винесено фінансові
питання. Відповідно прийнятими рішеннями було виділено 100
тис. грн. на господарські потреби відділу освіти, 20 тис. грн.
з яких освітяни витратять на придбання паливно-мастильних матеріалів, 30 тис. грн. – на закупівлю шкільної документації, 50 тис. грн. – закупівлю будматеріалів для поточного
ремонту загальноосвітніх навчальних закладів. Також 100 тис.
грн. виділено на ремонт печей, теплотраси та заміни аварійного котла у Верхньовисоцькому НВК, 203 тис. грн. – на
співфінансування облаштування внутрішніх вбиралень відповідно до коштів субвенції з обласного бюджету, 700 тис. грн.
– на виплату заробітної плати технічному персоналу загальноосвітніх навчальних закладів. 300 тисяч гривень депутати
виділили й медикам – також на виплату заробітної плати, 20
тис. грн. – Ясеницькій сільській раді , для проплати документації із землеустрою щодо внесення змін до проекту роздержавлення і приватизації земель АП «Прикарпаття». Відділу
культури скеровано 75 тис. грн. – для проведення заходів Шостих Всесвітніх бойківських фестин. Нагадаємо, що раніше
на ці ж потреби було виділено 25 тис. грн. Відтак загальна
сума становить 100 тис. гривень.
ного майданчика зі штучним поСесія внесла зміни до свого
криттям на території Турківськорішення, прийнятого на попего НВК.
редніх засіданнях, й передбачиНадзвичайно гострим і супела 70 тис. грн. на співфінансуванречливим було питання про заня проекту «Енергозберігаючі
борону проведення суцільних
заходи в лікарській амбулаторії
рубок на території Турківського
с. Вовче. Капітальний ремонт
району, зініційоване фракціями
системи опалення і встановленПП «Воля», яку на цій же сесії
ня теплового насоса» та 59
було перейменовано у ПП
тис.422 грн. – на співфінансуван«Воля – рух нових сил», та ВО
ня проекту «Реконструкція ме«Свобода». Підтримали дане
реж вуличного освітлення Борішення лише 6 депутатів – від
ринської селищної ради». Також
вищеназваних фракцій та
скерувала відділу освіти Туркіфракції «Батьківщина». Активівської РДА кошти, в сумі 150 тис.
сти ГО «Майдан Турківщини», які
грн., отримані як субвенція з
були присутні на сесії, з великим
бюджету Турківської міської
обуренням сприйняли це рішенради для облаштування спортив-

ня й запевнили, що надалі робитимуть усе, аби рішення про
заборону рубок сесія таки прийняла.
Своїм рішенням депутати
припинили діяльність Кіндратівської загальноосвітньої школи
І ступеня, де навчається лише 4
дитини, і затвердили порядок
ліквідації. Натомість не було
прийнято рішення про філії
опорного навчального закладу
«Боринський навчально-виховний комплекс
«Загальноосвітній навчальний заклад І–
ІІІ ст. – дошкільний навчальний
заклад». Проти цього виступили
батьки та педагоги Яблунівської
ЗОШ І-ІІ ступенів, яка саме мала
стати філією.
Також депутати заслухали
інформацію головного архітектора, начальника відділу містобудування та архітектури Турківської РДА, інформацію про стан
сплати податків на території
району, звіт голови РДА про використання коштів резервного
фонду за перший квартал 2017
року, інформацію відділу культури і туризму РДА, інформацію про
програму заходів щодо недопущення та розповсюдження африканської чуми свиней на території району, звіт редактора газети «Бойківщина» та директора студії районного радіомовлення «Карпатський гомін» і
деякі інші питання.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
«Щасливе дитинство!»
12 липня 2017 року в с. Шандровець вперше буде проводитись святковий концерт «Щасливе дитинство!».
Програма свята:
Майстер-класи з орігамі, виготовлення квітів з гофрованого
паперу, браслетів з гумок, малюнок (графіка) на папері, малюнок на асфальті та інше.
Змагання з міні-футболу, велопробіг.
Розважальні ігри, батути, солодка вата, попкорн та інше.
Святковий концерт, жива музика, дискотека.
Початок свята – о 14.00 год.
Запрошуємо всіх бажаючих
взяти участь.
Контактні
телефони:
0666402492,
0676235064,
0997313114.

Дорогих і люблячих батьків, дідуся і бабусю, брата і сестру – Богдана Федоровича і Катерину Семенівну Роль – щиросердечно вітають з
днем народження син
Дмитро, невістка Ірина,
дочка Ірина, зять Анатолій, син Роман, невістка
Леся, онуки Анна, Вероніка, Лариса, Христина та
Данило, брат Василь з
сім’єю, брат Семен з
сім’єю, сестра Катерина з
сім’єю, сестра Марія з
сім’єю, брат Василь з
сім’єю і бажають їм безліч світлих і щасливих днів у міцному здоров’ї, радості, добрі, достатку, прожитих під Божим благословенням
і опікою.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку
Щасливого, доброго довгого віку.

Дорогого і люблячого, щирого і турботливого чоловіка, сина, батька, брата – Івана Миколайовича Федька – щиросердечно вітають із
ювілеєм дружина Людмила, дочки Вероніка і Марія, брат Михайло
з сім’єю, сестра Мирослава з сім’єю, батьки – Микола і Ольга, Вікторія і Антон – і бажають ювіляру міцного здоров’я –
з роси і води, світлої радості в житті, родинного
тепла, достатку, Божого благословення.
Наш любий, рідний, найкращий у світі,
З Вами нам завжди затишно й світло,
Ви гарний господар і батько чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого тільки треба.
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа.

Хресний тато Ростислав щиросердечно вітає з 10-річчям від дня
народження дорогу похресницю і племінницю – Юлію Савчак із с.
Мельничне – і бажає люблячій іменинниці
міцного здоров’я, вірних друзів, здійснення
мрій, щасливої долі та Божого благословення і опіки Ангела-охоронця.
Будь в житті, рідненька, Ти завжди щасливою
Виростай розумною, доброю, красивою.
Виростай на радість і батькам, і рідним,
Будь для них Ти лагідною, а для друзів –
вірною.
Хай у Тебе під ногами квіти розквітають,
А над головою – сонце в небі сяє,
Щоб в житті не знала Ти горя і біди,
Щоб Тобі щастило всюди і завжди.

Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (ВС 020742 від
12.10.2010 р.), видане відділом у справах сім’ї, молоді та спорту на
ім’я Михайла Васильовича Марціва, вважати недійсним.
Продається магазин у с. Комарники, вул. Центральна, 219а, загальною площею 174,8 м2, який належить Верхньовисоцькому СТ.
Стартова ціна продажу – 151700.00 грн. без ПДВ.
Крок аукціону становить 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 4551 грн.
Аукціон відбудеться 3.08.2017 р., об 11.00 год., за адресою: м. Турка, площа Ринок,17.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три дні до проведення аукціону.
Телефони для довідок: 0500881187, 0978645783.
Заявки для участі в аукціоні приймаються до 31.07.2017 року.
Продається частина магазину в с. В.Висоцьке, вул. І.Франка,67,
загальною площею 193,9 м2, який належить Верхньовисоцькому СТ.
Стартова ціна продажу – 59000.00 грн.
Крок аукціону становить 2% стартової ціни.
Реєстраційний внесок – 170 грн.
Гарантійний внесок – 2950 грн.
Аукціон відбудеться 3.08.2017 р., о 12.00 год., за адресою: м. Турка,
площа Ринок,17.
Реєстрація учасників аукціону припиняється за три дні до проведення аукціону.
Телефони для довідок: 0500881187, 0978645783.
Заявки для участі в аукціоні приймаються до 31.07.2017 року.

Центр візової підтримки
«Захід Віза» пропонує:
– польська робоча віза, за
ціною 2000 грн.;
– воєводська віза (річна) – 370
дол.;
- чеська сезонна віза (90 днів)
– 350 дол.;
– страхування (Польща –
30000, Чехія – 60000);
– заповнення анкет;
– безкоштовні вакансії в
Польщі.
Адреса: м. Турка, майдан
Шевченка, 32 (навпроти кінотеатру). Тел.: 0965501604,
0991317345.
Продається приватизована
земельна ділянка, площею 0,10
га, в м. Турка по вул. Бойківська.
Розпочато будівництво житлового будинку. Є будівельний матеріал. Проведено світло. Газ –
біля будинку.
Ціна – 13000 у.о.
Телефон для довідок:
0509696260, 0974469895.
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ÑÌÀ×ÍÎ ÏÎ¯Â – ËÅÃØÅ
ÄÀªÒÜÑß ÍÀÓÊÀ
Про проблеми та перспективи харчування дітей у школах
Очевидно, через недостатню проінформованість, насамперед батьків, тема харчування дітей у навчальних закладах
району останнім часом проблематично активізувалася. Так
на недавній зустрічі учасників АТО з головою Львівської ОДА
Олегом Синюткою вона була уже вкотре озвучена. З огляду
на це, голова Турківської райдержадміністрації Олександр Лабецький видав розпорядження «Про утворення комісії з перевірки організації харчування учнів у закладах освіти Турківського району» й створив відповідну комісію, яку очолив заступник голови РДА Юрій Лило. До її складу також увійшли начальник відділу освіти РДА Наталія Гошівська, начальник управління соціального захисту населення РДА Микола Гут, начальник фінансового управління РДА Володимир Юсипович. Відповідно, було здійснено декілька виїздів у навчальні заклади, де
на місцях проаналізовано всі аспекти проблеми.
– Відвідуючи останнім часом
школи й зустрічаючись з батьками, я пересвідчився , що є певне
нерозуміння механізму харчування дітей у школах. Зараз воно
організовано за кошти місцевого бюджету. Зокрема сесія районної ради в 2017 році виділила
на ці потреби 800000 гривень, в
розрахунку 12 гривень на одного
учня, – розповідає Юрій Лило.
Але тут необхідно розуміти, що
раніше право на безоплатне харчування мали всі учні 1-4 класів –
без винятку, а зараз законодавство змінилося і таку можливість
отримали лише діти, батьки яких
віднесені до категорії малозабезпечених. До того ж, районна
рада прийняла окреме рішення,
згідно якого безоплатно харчуються діти учасників АТО – від
першого до одинадцятого класу.
Щоб отримати статус малозабезпеченої сім’ї, управління соціального захисту має видати довідку після призначення соціальної допомоги, а вже тоді батьки
звертаються до директора школи, який вносить дітей, що мають
право на безоплатне харчування, до спеціального реєстру, а
класний керівник складає
відомість на кожний тиждень. В
кінці місяця директор школи завіряє список прохарчованих
дітей і дає його у відділ освіти на
проплату підприємцю за виконану роботу з харчування.
На думку Юрія Дмитровича,
найбільшим
нерозумінням
батьків є те, що вони вважають,
ніби норматив 12 грн. на одного
учня – це та сума, на яку має бути
прохарчована дитина. Насправді
ж, це сукупні видатки в організації харчування. Сюди входять
заробітна плата працівника
їдальні, податки, плата за електроенергію, оренда приміщення,
транспортні витрати, а те, що залишається, йде на закупівлю продуктів. Після проведеного еконо-
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мічного аналізу виходить, що
безпосередньо на харчування
витрачають 7-7,50 грн. Зрозуміло, це невелика сума, коли брати до уваги дорожнечу на продукти харчування.
Звернув увагу Юрій Дмитрович
й на те, що ситуація з харчуванням у школах різко ускладнилася після того, як Уряд прийняв
рішення про
встановлення
мінімальної заробітної плати в
сумі 3200 грн. У школах працюють люди офіційно оформлені,
інакше й бути не може, адже
вони, щоб отримати допуск до
роботи, мусять проходити медичний огляд. Щоправда, можливо
не завжди підприємці платять їм
мінімальну зарплату, але податок з цієї суми вони зобов’язані
сплатити. А коли взяти до уваги,
що в деяких школах харчують по
6,8 чи 10 дітей (рідко де – більше
двадцяти), а ще коли двоє-троє
дітей захворіють і не прийдуть до
школи, доводиться готувати їжу
для 5-7 дітей. Зрозуміло, що в
такій ситуації
підприємцям
зовсім не вигідно організовувати
харчування. А тому багато з них
відмовляються від цього. Минулорічний тендер на харчування
закінчився. У цьому році відділ
освіти уже двічі оголошував його,
але, на жаль, по двох напрямках
– боберківський та хащівський –
він не відбувся. Це свідчить про
те,
що
не
знайшлося
підприємців, які згідні це робити.
Зараз тендер оголошено втретє,
а коли й він не відбудеться, буде
укладено прямі угоди з будьяким підприємцем.
Щодо, так би мовити, статистичних даних, з початку навчального року по 1 червня прохарчувалося 815 дітей, на суму 263 тис.
грн. А загалом на даний час в
районі є 797 учнів, що мають право на безоплатне харчування,
хоча ця цифра весь час змінюється, у зв’язку з призначенням

Продається дерев’яний будинок в хорошому стані в с. Воля Баранецька Самбірського району (30 км від Польщі).
Є криниця мурована, стайня, літня кухня, металева огорожа, газ,
телефон і сад. Тел.: 0974410145. Микола.

сім’ям соціальної допомоги. Наприклад, у Бітлянському НВК
харчувалося 18 учнів, на це затрачено 5724 гривні. Найбільше
харчується дітей у Присліпській
ЗОШ І-ІІ ст. (38 учнів), Шандровецькій ЗОШ І-ІІ ст. (41 учень),
Турківській ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ( 38
учнів), Турківському НВК (39
учнів), Верхньояблунському НВК
(48 учнів), Верхньовисоцькій
ЗОШ І-ІІІ ст. (47 учнів). У переважній більшості шкіл ця цифра
набагато нижча.
З приводу якості харчування,
від батьків чи директорів шкіл до
комісії нарікань не поступало. До
речі, згідно посадових обов’язків
на керівників навчальних закладів покладена функція контролю. Вони ведуть спеціальний
журнал, де вносять відповідні
облікові записи, а якщо необхідно, то й зауваження. Коли дитина не була в школі і їй поставлено в журналі «н», вона, відповідно, не харчується. І це має бути
відображено в списках, що веде
класний керівник та директор
школи. Адже виникне якась нестиковка у цьому плані – то це
вважається фінансовим порушенням. Є питання по якості харчування по Турківському НВК
(дошкільному закладі). Тендер
на постачання хліба тут виграло
підприємство з Дрогобича, яке
завозить продукцію раз на тиждень. Але в деталях про це можна буде говорити після проведеної тут перевірки.
Слід відмітити, що виділених
коштів на харчування до кінця
року недостатньо як по загальному обсягу, так і по сумі на кожного учня. Без сумніву, її потрібно
збільшувати. Харчування за 12
гривень сьогодні є недостатнім.
– Ми мали проблему й щодо видачі довідок малозабезпеченим
сім’ям. Інколи їх доводилося чекати по 2-3 місяці. Це ставало
причиною того, що діти не мали
законних підстав харчуватися.
Зараз усе вирішено. Щотижня
проходить засідання комісії в управлінні соціального захисту з
призначення соціальної допомоги, а саму довідку можна отримати протягом двох тижнів.
З початку нового навчального
року питання харчування дітей
буде на особливому контролі, а
тому, думаю, що проблем з його
організацією не буде, – підсумував Юрій Лило.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Робота в Польщі
Набираю чоловіків на будову.
Можливо і без стажу роботи. Робота для жінок, сімейних пар. Вакансії на заводи, готелі. Роблю візи.
Тел.: 0988356134. Віталій.

ÇÀÑ²ÄÀÍÍß ÐÎÁÎ×Î¯ ÃÐÓÏÈ ÊÎÌ²ÒÅÒÓ
ÐÅÃ²ÎÍ²Â ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ ÑÎÞÇÓ
У п’ятницю, 30 червня, черговий раз відкрив свої двері для
представників різних куточків Європи Східно-Європейський
колегіум місцевого та регіонального самоврядування в м.
Хирів.
У цей раз відбулося третє засідання Робочої групи Комітету регіонів ЄС- Україна з питань децентралізації під керівництвом Голови
Комітету регіонів ЄС Маркку Марккули. Вже третій рік поспіль в процесі співпраці та обміну досвідом учасники відштовхуються від принципів: - ефективне функціонування будь-якої держави залежить від
професійної діяльності органів самоврядування; - для такої ефективності потрібні професійні кадри. Саме тому подія відбувається у
закладі, який докладає великих зусиль для втілення проекту навчання-виховання таких кадрів. Східно-європейський колегіум територіального та місцевого самоуправління - сучасний навчальний
та аналітичний центр з підготовки та перепідготовки державних
службовців, а також посадових осіб органів місцевого самоврядування. Керівництвом Програми ULEAD висловлено згоду щодо використання колегіуму в якості навчальної бази для підготовки керівників територіальних громад та місцевого самоврядування України. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ: 12 лютого 2015 року Комітетом регіонів ЄС було створено Робочу групу з Україною з питань децентралізації з метою обміну передовими досвідом у цій сфері, розбудови
територіальної співпраці та нарощування потенціалу взаємодії на
регіональному рівні завдання Робочої групи полягають зокрема у
сприянні зусиллям України зі створення належного розподілу повноважень, залученні місцевих і регіональних влад до транскордонного та регіонального співробітництва, розвитку прикордонних
та приморських регіонів України.

Найважливішим є те, що нас чують і до нас прислухаються, оскільки опрацювали спільний план дій до 2019 року. Децентралізація
стане твердою основою для управління ресурсами безпосередньо
на місцях, а не уявним вертикальним шляхом.
У засіданні Робочої групи взяли участь Олег Синютка – голова
Львівської ОДА, Олександр Ганущин – голова Львівської обласної
ради, В’ячеслав Негода – перший заступник Міністра регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, Микола Точицький – посол України у Королівстві Бельгії та
Люксембурзі, Андреас Кіфер – Генеральний Секретар Конгресу
місцевих і регіональних влад Ради Європи, Роман Ілик – заступник
Міністра охорони здоров’я України, народний депутат України Оксана Юринець та ряд інших поважних представників Комітету регіонів ЄС.
З вітальним словом до членів Робочої групи звернувся народний
депутат України Андрій Лопушанський.
У цей же день, після обіду, відбувся круглий стіл на тему: «Децентралізація повноважень та розвиток місцевої демократії України
та ЄС. Підсумки та подальші перспективи».
У засіданні взяли участь й представники Турківщини, зокрема
голова райдержадміністрації Олександр Лабецький, голова Всесвітньоїгромадської організації “Бойківщина ХХІ століття”, заслужений працівник культури Петро Косачевич, начальник відділу освіти
Турківської РДА Наталія Гошівська.
У підведенні підсумків засідання круглого столу В’ячеслав Негода , Андрій Лопушанський наголосили, що проведення таких круглих столів, за участі представників центральних і обласних органів
виконавчої влади, проектів міжнародної технічної допомоги, представників ОТГ, громадських органів, науковців дасть можливість
прискорити і одночасно вибудувати практичну і зручну модель об’єднаної територіальної громади, наближену до реалій побудови
розвинутого громадянського суспільства в Україні.
Ірина КІРА,
помічник депутата Верховної Ради України Андрія Лопушанського, учасниця засідання робочої групи комітету регіонів.

ÓÑÏ²ÕÈ ÒÓÐÊ²ÂÑÜÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍ²ÂÄÅÐÆÑËÓÆÁÎÂÖ²Â
Кращі спортсмени-держслужбовці району, очолювані першим заступником голови райдержадміністрації Миколою Яворським та заступником голови
райдержадміністрації Юрієм Лилом, взяли участь у
зональних змаганнях обласної спартакіади серед команд держслужбовців, які відбулися 1 липня у м. Старий Самбір. Крім турківчан, там були представлені
команди Старосамбірського, Самбірського та Яворівського районів. Вони змагалися з п’яти видів спорту:
футзалу, волейболу, настільного тенісу, шахів та
шашок.
Спортсмени Турківщини здобули 6 перших місць з 8 мож-

ливих. Волейбольна команда нашого району, за яку виступали перший заступник голови райдержадміністрації Микола Яворський, працівники управління соціального захисту РДА Олег Рогач, Іванна Кожан, працівник Турківського відділення податкової інспекції Андрій Ільницький, головний архітектор району Петро Юдицький, головний спеціаліст фінансового управління Галина Мельник, головний
спеціаліст відділу контролю за використанням та охороною земель Держгеокадастру у Львівській обл. Ігор Вишотравка, впевнено посіла перше місце, перемігши з рахунком 2:0 команди Старосамбірського та Яворівського
районів.

Переможцями зональних змагань також стали: з шашок – заступник керівника апарату–начальник організаційного відділу РДА Богдан Москаль та адміністратор відділу
надання адміністративних послуг Олександра Цуняк; з
шахів – завідувач сектору управління соціального захисту
населення РДА Мар’яна Крайняковець, з настільного тенісу – головний спеціаліст сектору молоді та спорту Дмитро
Писанчин та головний спеціаліст управління соціального
захисту Оксана Ушакова
Друге місце у змаганнях з шахів серед чоловіків посів
завідувач сектору молоді та спорту Василь Поточний та
третє місце посіла наша команда – з футзалу.
Усі переможці одержали право виступати у фінальних
змаганнях обласної спартакіади, яка відбудеться 26 серпня у спорткомплексі «Львівської політехніки». Бажаємо
нашим спортсменам перемоги і поїхати на Всеукраїнські
змагання та стати чемпіонами України серед держслужбовців, яка цього року планується не в Ужгороді, а в Чорноморську Одеської області!
Наш кор.

4 стор.
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класи, відділ освіти не може, згідно
норм чинного законодавства,
організувати повноцінне навчання.
Ці дітки або мають вчитися на індивідуальній формі (5 годин на кожного і на кожного окремий журнал).
(Тобто фактично вони би мали вчитися всього-на-всього один день на
тиждень). Або ж цих дітей потрібно
буде возити в школу, де є клас. Тому
йдемо на таке непопулярне рішення як вимушене зупинення діяльності Кіндратівської початкової школи І ступеня. Хоча шкода – приміщення гарне, вчитель хороший, дітки
розумні і знаючі.
– Індивідуальне навчання.
Наталіє Михайлівно, поясніть,
будь ласка, що це?
– У минулому навчальному році
введено в дію «Положення про індивідуальне навчання», згідно якого
всі учні, що навчаються не в класі,
тобто не в такій групі учнів, де є 5 і
більше дітей, підлягають індивідуальному навчанню. Що ж таке індивідуальне навчання? Згідно Закону «Про загальну середню освіту»
( ст. 14), в Україні є дві форми здобуття загальної середньої освіти –
групова та індивідуальна. І ось в
«Положенні про індивідуальне навчання» сказано, що індивідуальному навчанню підлягають учні з
кількох причин . Перша – це через
стан здоров’я, коли дитина тимчасово або постійно не може відвідувати школу, і тоді вона вчиться вдома, до неї приходять вчителі. До
речі, в такої дитини досить значне
навантаження уроками на тиждень,
яке мало чим відрізняється від звичайної форми. І другий варіант – учні
підлягають індивідуальному навчанню, коли для них не можна
організувати класну форму навчання. Класна форма навчання – це
клас, який згідно чинного законодавства, зараз рахується від 5 учнів,
а в проекті нового закону «Про освіту» передбачена норма – від 10

учнів. І ось, скажімо, якщо дитина
1-4 класів не вчиться в повному
класі, а вчиться в групі, де є одне,
двоє, троє, четверо дітей, але вона
є здоровою, Богу дякувати, не хворою, їй, згідно «Положення про індивідуальне навчання», на тиждень
виділяється на навчання 5 годин.
Всього 5, коли її ровесники в класі
будуть мати більше 20-ти. Якщо,
скажімо, така дитина вчиться в
середніх класах, то тоді їй, здоровій
дитині, не хворій, на індивідуальну
форму навчання виділяється 8 годин. Це тоді, коли її ровесники в класі
будуть мати приблизно 25 годин.
Чому були прийняті такі зміни в «Положення про індивідуальне навчання», залишається тільки здогадуватися. Мабуть, таким чином хочуть
батьків заставити віддавати дітей
у великі школи, де можна організувати навчання в більших класах, де
є стабільне фінансово-матеріальне забезпечення й де можна, на думку Міністерства освіти, організувати більш якісну освіту.
– А як справи із автобусами
«Школярик», які підвозять
дітей до шкіл?
– «Школярики» – це ще одна
наша проблема. На щастя, відділ
освіти цього року закупив одного
автобуса «Школярик», з дуже
мінімальним районним співфінансуванням. На його придбання півтора мільйона було виділено сесією
обласної ради і 70 тис. грн. виділила
сесія районної. Тих коштів нам вистачило, аби закупити новий автобус. Хочу сказати, що ці автобуси
дорожчають не по днях, а по годинах. Скажімо, кілька років тому автобус «Школярик» коштував від
230 тис. грн., минулорічна ціна на
початку року становила 850 тис.
грн. І за рік вона злетіла на захмарні висоти – у два рази. Зараз
вона сягає 1 млн. 700 тис. грн.! Автопарк автобусів «Школярик»
відділу освіти складає із новим автобусом, який ми виділили на Нижньояблунський НВК, взамін того,
що був у них забраний в зону АТО,
11 «Школяриків». Більшість із них
досить старенькі машини, які тримаються на ходу тільки завдяки
терпеливості їхніх водіїв і вмілим
їхнім рукам. Бо постійно ламаються, потребують ремонту. Все, що
можна зробити своїми силами. робимо на місці, тому що обслуговування на станції технічного обслуговування у Львові є дуже дорогим. Воно нам обходиться в кілька
десятків тисяч гривень.
Так, що проблем в освіті вистачає. І, повторюся, особливо турбує
усіх оптимізація шкіл. Нам її не уникнути ніяк. У районі є вісім малокомплектних шкіл. І з прийняттям нового проекту «Закону про освіту» їхня
кількість збільшиться, приблизно у
два-три рази. Існує невесела перспектива, що ті навчальні заклади І-ІІ
ступеня, які будуть мати менше
аніж 100 учнів, і не захоче громада
понижувати їхній ступінь, фінансування навчального процесу у них
ляже на плечі місцевого бюджету.
А він елементарно не зможе з цим
справитися.
Все ж сподіваємося, що нові віяння в освіті принесуть нам не тільки
суперечливі зміни і думки, а й покращення нашого шкільного життя,
матеріально-технічного забезпечення. Принаймні дуже би цього хотілося. Ну, а всі педагоги зазвичай
уже на цей час знаходяться у відпустках. Дехто працює в домашньому господарстві, а деякі, на жаль,
відправилися в інші країни на додатковий заробіток. Отож усім їм,
незалежно від того, де перебувають, всім нашим школярам, батькам, нашій великій шкільній родині
бажаю здорового, веселого, щасливого літнього відпочинку!
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Продається дерев’яний будинок в с. Н.Яблунька (3 км від
Турки). Будинок біля дороги.
Ціна – договірна.
Тел.: 0999223944.

Продається 2-кімнатна квартира (51 м2), на першому поверсі,
в центрі міста, під офіс, магазин
чи гуртівню. Є можливість добудови.
Тел.: 0502874934.

ÍÀÂ×ÀËÜÍÈÉ Ð²Ê
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Минулий навчальний рік для освітньої галузі району, як і для
освітян всієї України, видався непростим. Насамперед, дуже
багато змін в чинному законодавстві вже пройшло, ще більше
готується. Зокрема мова йде про прийняття нового закону
«Про освіту». Чи був успішним для педагогів району минулий
навчальний рік, або ж навпаки – проблематичним, які питання
доведеться вирішувати їм у майбутньому, нинішня наша розмова з начальником відділу освіти Турківської РДА Наталією
Гошівською.
– У зв’язку зі змінами до Державного бюджету України, нам цього
року працюється важко, оскільки
дуже багато фінансування лягло на
плечі місцевого бюджету, а він ніколи не був надто багатим, – розпочала розмову Наталія Михайлівна.
– А тепер і поготів. Через
відсутність належних поступлень
в місцевий бюджет, нелегко справлятися з усіма нагальними фінансово-господарськими проблемами.
Що стосується оплати праці технічних працівників, працівників галузі дошкільної освіти, бібліотекарів
- усе це також лягло серйозним
навантаженням на місцевий бюджет. Освітня галузь району вступила в новий фінансовий рік із бюджетом, де забезпечення вказаних
категорій працівників заробітною
платою вистачило тільки на 5
місяців. Ще ніколи такого не було,
щоби працівників освітньої галузі
на 7 місяців не було забезпечено
фондом заробітної плати. І зараз ці
працівники, що фінансуються з
місцевого бюджету, отримуватимуть фінансування, яке нам поступово виділятимуть на кожній
наступній сесії. Не виняток і теперішня сесія, де просили у районної
ради виділити кошти, в сумі 800
тис. грн., для того, щоби виплатити
зарплату технічним працівникам у
липні. У зв’язку з цими проблемами, уже відбулося скорочення серед технічних працівників ЗНЗ району, в кількості 46 осіб. Відповідно
до нормативних документів, зі штату відділу освіти виведено такі посади як двірник, інженер-електронік,
секретар-друкарка. Звичайно, розуміємо, що скорочення кадрів –
болісний процес: сім’ї залишаються
без грошового забезпечення, люди
– без роботи. І тому у відділу освіти і в депутатів районної ради велике й настійливе прохання до директорів ЗНЗ, в компетенцію яких
входить вивільнення цих категорій
працівників: першочергово, при
можливості, забезпечувати їх роботою, якщо будуть появлятися
вакансії. Мають розуміти і пенсіонери, що їхня пенсія, хоч і невелика,
але вона все-таки дає хоч якийсь
засіб для життя, й уступати місце
молодшим, не пенсійного віку людям, які залишаються без роботи і
змушені її шукати навіть за межами району. Оскільки Турківщина на
робочі місця бідна, тому прохання
до директорів шкіл подумати, в першу чергу, про працевлаштування
працівників непенсійного віку, які
підлягають скороченню.
– Навчання закінчилося, заклади потрібно підготувати до
нового навчального року. Ремонти класів і далі проводитимуть за рахунок батьківських благодійних внесків?
– Чого гріха таїти, але 2016-2017
навчальний рік закінчився без виділення всієї необхідної суми коштів
на поточний ремонт шкіл, який потрібно провести до початку на-

вчального року. З цього приводу
великий виклик ліг на плечі дирекцій шкіл, педагогів, батьків, які
розуміючи, що для того, аби школа
достойно вступила в новий навчальний рік, потрібно брати активну фінансову, та й особисту, участь
у ремонті шкіл. Звичайно, усе це
потрібно робити прозоро, відкрито,
за участі батьківських комітетів.
Ніякі кошти на руки вчителям, педагогічним працівникам, тим паче
дирекції, не мають давати. Якщо є
кошти батьківського комітету, тобто батьківські внески, то має бути
забезпечення прозорого інформування батьків, громадськості, на які
цілі пішли ці гроші. І у більшості наших шкіл уже оприлюднено списки,
де конкретно розписано, скільки
грошей пішло на потреби поточного
ремонту в школі. Такі списки мають
висіти на видному місці, щоби кожен бажаючий зміг прийти, перевірити і зрозуміти, на що використано його грошовий внесок. Звичайно, що так би не мало бути. Навпаки, поточні ремонти навчальних
закладів мали би мати централізоване фінансове забезпечення, але,
у зв’язку із вищезгаданими змінами
до нормативної законодавчої бази,
фінансування і поточний ремонт
шкіл, на жаль, також лягають на
плечі місцевого бюджету.
– Напевно, не омине й Турківщину процес оптимізації
шкіл?
– Ще одне віяння часу, яке є актуальним в останні два роки, – це
процес укрупнення, так звана оптимізація, шкільної структури. Оптимізація шкіл означає оптимізацію
витрат. По Україні витрати на одного учня становлять від 9 до 10
тис. грн. на рік. Так прорахувало
Міністерство економіки. Що стосується нашого району, то найменші
витрати на одного учня припадають на Турківську ЗОШ І-ІІ ст. №1
та Турківський НВК. Це близько 1011 тис. грн. Найбільші витрати на
одного учня у нас припадають на
так звані малокомплектні навчальні
заклади. Простіше кажучи, на ті
школи, де багато вчителів і мало
учнів, оскільки кількість навчальних
предметів однакова і для учнів класу, в якому є, скажімо, 5 чи 6 дітей,
і для класу, в якому є 20 і більше
дітей. Кількість навчальних предметів однакова, кількість вчителів
однакова, і звичайно, що витрати
менші там, де більша кількість учнів.
Це прямо пропорційно. Я уже казала, якщо у двох турківських школах
ця цифра в межах норми, то, скажімо, в Кіндратові витрати на утримання одного учня сягають 77 тис.
грн., у Яблунові, Яворові, Кривці,
Радичі і деяких інших ця цифра коливається в межах від 40 до 48
тис. грн.. Тобто дуже великий розрив.
Це, мабуть, найболючіше питання, яке постає перед нами цього
року – і це впритул з усіма проблемами. Тому що Турківський район

Турківська міська рада ПОВТОРНО запрошує жителів комунальних будинків взяти участь у проведенні громадських слухань, щодо
затвердження тарифів на послуги з вивезення твердих побутових
відходів для комунальних будинків, які відбудуться 19 липня 2017
року, о 17.00 год., в залі засідань Турківської міської ради за адресою: м.Турка, пл.Ринок, 26.
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наразі єдиний із районів Львівської
області, де досі, впродовж минулого року і позаминулого, не відбулося пониження в ступені або закриття жодної школи. На жаль, уже цього навчального року ми не зможемо уникнути цього процесу, оскільки у нас є початкова школа І ступеня у Кіндратові, де минулого навчального року навчалося 5 учнів,
на наступний рік буде ще менше –
четверо, де кожного дня «Школярик» забирає дітей до школи і відвозить їх в сусідній Ясеницький НВК
на навчання в середні класи. Для
чотирьох учнів, які відвідують різні

Педагогічний колектив Завадівського НВК вітає із ювілейним
днем народження вчителя біології та хімії – Іванну
Іванівну Гайгель –
і
бажає
їй
міцного здоров’я – з
роси і води,
удачі, добра,
р о д и н но г о
т е п л а ,
Божої милості на довгій
життєвій дорозі.
У цей святковий світлий
день,
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на
путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в
житті.

Правління Явірського СТ щиросердечно вітає з 60-річчям від
дня народження, яке відсвяткував 6 липня,
с ум л інн о г о
п р ац ів ник а,
хорошу людину, жителя
с. Кіндратів
–Володимира Миколайо вича
Бельського –
і бажає шановному ювіляру неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і довгого-довгого
щасливого віку.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і
надія –
Як два крила, що впасти не
дадуть.
І сам Господь по милості
наділить
Ще довгих літ, щасливу,
світлу путь.

Жителя с. Верхнє Висоцьке –
Івана Михайловича Шулюка – із
золотим ювілеєм щиросердечно вітають швагро
отець Іван із
сім’єю, сестри
дружини
–
Віра і Надія з
сім’ями й бажають дорогому ювілярові
довгих років життя
в міцному здоров’ї, сімейному затишку, достатку, мирі та злагоді, під Божою опікою та благодаттю.
Твій ювілей – то мудрості
пора.
Хай буде вдосталь і в
житті, і в домі
Здоров’я, щастя і сімейного тепла,
Життєвої наснаги і любові!
Надалі світить хай щаслива доля,
Хай обминають смуток і
журба.
Бажаєм на життєвім видноколі
Всіх благ, достатку, злагоди й добра.
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5 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÇÍÈÙÅÍÍß Ë²Ñ²Â – ÄÎÁÐÅ
Â²ÄÏÐÀÖÜÎÂÀÍÀ ÑÕÅÌÀ
Минулої п’ятниці, 30 червня, відбулася сесія Турківської районної ради. Одне з важливих питань, що виносили на її розгляд – „Про заборону проведення суцільних рубок на території
Турківського району Львівської області”. Те, що воно важливе, видно зразу, так як на сесію
прийшли небайдужі жителі району, які дійсно вболівають за нашу Турківщину, був присутній
депутат Львівської обласної ради Михайло Ільницький, і найцікавіше – в залі були представники поліції. Я не пам’ятаю сесії районної ради, коли б стільки поліціянтів були присутні і в залі
засідань, і на вулиці.
Але менше з тим. Питання дійсно дуже важливе.
Якщо цього разу депутати не проголосували за заборону суцільних рубок, то наступного разу проголосують обов’язково.
А тепер, як громадянин України, як депутат Турківської районної ради від ВО „Свобода”, хочу висловити свою думку з цього питання.
Отже, з року в рік ми чуємо від влади про боротьбу з незаконною рубкою лісів у Карпатах. Проте
незаконна рубка не те що не припиняється, але і
посилюється.
За письмовою інформацією, яку я отримала на
свій депутатський запит від Турківського відділення державної фіскальної служби, чітко можна зробити висновок про наступне:
1. Починаючи з 2015 року і по 1 червня 2017
року, згідно з надходженнями до державного та
місцевого бюджетів від податків, зборів і платежів,
в рази зросли потужності з вирубування лісів в ДП
«Турківський лісгосп»;
2. Збільшені платежі та рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в ДП «Боринське лісове господарство»;
3. Загалом всі лісокористувачі району показують
збільшення суми щодо надходжень податків,
зборів та платежів до державного та місцевого
бюджетів.
Ці факти свідчать про збільшення обсягів рубок
деревини!
Натомість екологи б’ють тривогу та попереджають, що ліси в українських Карпатах на межі вимирання, а Україна може зіштовхнутися з екологічною катастрофою колосальних масштабів.
Значною мірою цьому сприяє українське законодавство, що не в змозі не те, що покарати винних, а навіть і довести їх вину. Адже за законом,
кримінальна відповідальність наступає, якщо внаслідок вирубки лісу завдано шкоди на 50 тисяч гривень і більше. А за адміністративною відповідальністю передбачено покарання у вигляді штрафу –
170 гривень.
Депутати ВО «Свобода» неодноразово зверталися до правоохоронних та природоохоронних
органів щодо численних фактів незаконних вирубок лісів. Але результату — нуль. Знищення лісів
відбувається у величезних масштабах та за добре

відпрацьованою схемою: призначається санітарна рубка, а вирубується найкраща деревина, що
списується як «дрова» та йде здебільшого за кордон. Майже щодня в новинах ми чуємо про черговий вирубаний
ліс.
Фракція
ВО
«Свобода»
у
Львівській обласній
раді
зініціювала проект рішення про
введення тимчасового мораторію на рубки лісів
у Львівській області, який успішно був заговорений і змінений.
Замість боротьби з рубками лісів, обласна влада вирішила скористатися моментом і зайнятися дерибаном посад у обласному «Галсільлісі».
У результаті Турківський «Галсільліс» очолила
особа зі сумнівним минулим, яка співпрацювала
з Партією регіонів.
На нашу думку, потрібен жорсткий контроль з
боку як держави, так і громади над вирубкою лісу.
Потрібно припинити діяльність тіньового бізнесу, який процвітає в районі. Місцеві громади повинні взяти під контроль ситуацію, патрулювати
дороги, інакше ми ніколи не припинемо свавілля лісової мафії.
Беручи до уваги вищесказане, ми вимагаємо:
1. Заборонити суцільні рубки на території Турківського району, терміном на 1 рік.
2. Зобов’язати керівників лісогосподарських
підприємств здійснювати посадку лісу на
постійній основі та звітувати про це на кожній
сесії районної ради.
3. Звернутися в правоохоронні органи з проханням про здійснення ними постійного контролю за фінансово-економічною діяльністю лісових господарств.
Мирослава КАЛИНИЧ,
депутат Турківської районної ради, фракція
ВО “Свобода”

З 75-річчям від дня народження дорогу, турботливу і люблячу
маму, сестру, цьоцю – Мирославу Василівну Лях – жительку с. Верхнє
Висоцьке щиросердечно вітають син Іван, сестра Ярослава, племінники Василь, Тадей, Ігор і Надія з сім’ями і бажають дорогій іменинниці доброго здоров’я, невичерпної життєвої енергії, родинного
тепла, благополуччя, рясних Божих благословінь.
Щастя, злагоди вдома, в родині,
Всі ми щиро бажаємо нині.
Хай Вам стелиться довга дорога,
Хай Вам буде здоров’я від Бога.
Хай гараздів Вам в хату прибуде,
Хай світло і радісно буде.
Щоб життя було щедрим, як літо.
Щастя й долі – на многії літа.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження Положення про громадські слухання в м.Турка»
Відповідно до ст.ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської 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 громадські слухання в м.Турка».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження
Положення про громадські слухання в м.Турка» розроблено відповідно до норм чинного законодавства з метою визначення порядку ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, а також урахування їх результатів міською радою, її посадовими особами.
Проект регуляторного акта та аналіз його регуляторного впливу буде
розміщено на офіційному сайті Турківської міської ради (turkamrada.gov.ua) та черговому випуску газети «Бойківщина».
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 просимо надавати в письмовій формі на
адресу розробника: Турківської міської ради, пл. Ринок, 26, м. Турка,
82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну адресу
turkamrada@ukr.net
Міський голова Геннадій КОГУТ.
ÏÎÒÐ²ÁÅÍ ÏÐÎÄÀÂÅÖÜ у
магазин автотоварів (чоловік).
Обов’язкове володіння комп’ютером на рівні користувача,
знання програми складського
обліку, базове знання будови
автомобіля. Заробітна плата –
від 3500 грн. Тел.: (099)9091420.

ÑÂßÒÎ, ßÊÅ ÏÎÄÀÐÓÂÀËÎ ÐÀÄ²ÑÒÜ ÓÑ²Ì
Усіх, хто душею молодий, вітаємо зі святом,
А таких по Україні – не порахувати!
Усі, кому до тридцяти, сьогодні святкуйте,
Гуляйте, веселіться, грошей не шкодуйте.
І кому під п’ятдесят, теж не відставайте,
Друга молодість цвіте – її користайте.
Бажаємо усім сьогодні гарно святкувати,
За майбутнє України келихи підняти.
Такими дотепними і щирими словами-привітаннями стартувало святкування Дня молоді в урочищі На басейні на території
Розлуцької сільської ради, яке ініціювали молоді керівники місцевої ради –Розлуцький сільський голова Михайло Шугало та секретар сільради Василь Команяк.
Свято поблагословив о. Андрій, який разом з людьми помолився за їхнє здоров’я, погоду і добрий настрій
д л я
відпочинку. Вела захід чарівна і талановита Оксана Дудіна.
Три години веселив і радував учасників молодіжних гулянь
народний аматорський колектив «Розлучанка», а потім приїхали його підтримати та продовжили концерт народний колектив
РНД м. Турка «Бойківські переспіви» та солістка НД №2 с. Явора Соломія Сайкун. Окремо адресували концертні номери учасникам АТО, яких у Розлучі є десять осіб. Для них звучали пісні у
виконанні учасників народного хорового колективу «Розлуч»
Василя Гришканича («Ой там, у лузі, при долині», «Ой , у лісі, на
поляні») та Євгена Когута («Заспіваймо, браття», «Пісня про
Небесну Сотню»).
У виконанні народного колективу «Розлучанка», до складу якого
входять Ярослава Роздайбіда, Галина Когут, Марія Лепіш, Галина Васильків, Валентина Хащівська, Розалія Кузан, під акомпанемент троїстих музик (Василь Гришканич, Василь Бойко, Іван
Нестер, Микола Кузьмак), виконали пісні «Мій отчий край», «Божая Мати», «Хочу я з тобою жить», «Ой у полі верба» та ін.
Радували односельців солісти Народного дому Софія Назар, Юлія Дудіна,
Марійка Библик, Надійка Когут, Сергійко Назар, Софійка Назар, Віталій Калинець («Тримай мене міцно», «Човен», «Хто, як не ти», «Пахне хлібом земля» та ін). Слід сказати, що ці молоді, талановиті жіночки із колективу

«Розлучанка», живуть піснею і доносять її до глядачів, плекають у своєму
серці одне бажання – зберегти прадавні звичаї села.
Звучала на святкуванні Дня молоді й «Пісня про Розлуч», у виконанні
дуету в складі Василя Гришканича і Миколи Кузьмака. У нашому колективі
є наймолодша учасниця Софійка Назар (на знімку). У вересні їй виповниться лише 5 рочків, а вона вже два роки радує
глядачів своїм прекрасним співом. Цей талант
передався їй від прабабусі Марії Костьович, яка
також у свій час співала у Народному домі, на
районній та обласних сценах.
Гуморески читав усім добре відомий на Турківщині гуморист Микола Комарницький, а вірші декламували читці місцевого Народного дому Ірина
Дудурич та Соломія Гуля. Концертна програма завершилася близько дев’ятої вечора, а потім був
вечір для молоді, яку забавляли Микола Курус,
Віталій Щомак, Назар Казів. Хоча й свято приурочили Дню молоді, але були присутні на ньому
люди різного віку. Всіх гостей пригощали чаркою
самогону та сирниками Ганна Команяк та Марія
Макаревич. Святкове дійство завершилося опівночі.
Насправді ми думали відзначати День молоді у
новому Народному домі, будівництво якого розпочали ще в 2005 році. На жаль, до сьогоднішнього
часу, через нестачу коштів, культурно-медичний
центр у нашому селі ще не введено в експлуатацію. Сільська рада пробувала цього року брати
участь у програмі мікропроектів , але конкурсний
проект, на жаль, не здобув перемогу. Та розлучани не опустили рук, а вдруге подали документи на
конкурс мікропроектів.
Висловлюємо сердечну подяку сільському голові Михайлу Шугалу, секретарю Василю Команякута всім, хто долучився до проведення свята.
Катерина ЦІНКЕВИЧ,
завідувач НД с. Розлуч.

РІШЕННЯ
34 сесії Турківської міської
ради 7 скликання №953 від
29.06.2017 року
Про затвердження тарифів
на послуги з вивезення твердих побутових відходів для
приватного сектору
Відповідно до вимог Закону
України «Про житлово-комунальні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 р. № 869 «Про забезпечення єдиного підходу до
формування тарифів на послуги
з утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій» (зі
змінами), розглянувши клопотання КП «Турківське житловокомунальне управління» від
20.04.2017 р. № 236, керуючись
ст. 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», спираючись на висновок
постійної депутатської комісії з
питань економіки, бюджету та
регуляторної політики, враховуючи протокол громадських слухань від 14.06.2017 року, сесія
міської ради
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити тарифи на послуги з вивезення твердих побутових відходів від населення
(приватний сектор) в сумі 11,78
грн. на одного жителя міста Турка та ввести їх в дію з наступного
дня після публікації в районному часописі «Бойківщина».
2. Контроль за виконанням
даного рішення покласти на заступника міського голови Набокова Р.В.
Міський голова
Геннадій КОГУТ.
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ПРОЕКТ РІШЕННЯ
Турківської міської ради

Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка
Відповідно до Закону України «Про рекламу», Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених
Постановою КМУ №2067 від 29.12.2003 року зі змінами та доповненнями, Закону України «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності» та Закону України «Про адміністративні послуги», керуючись ст.ст. 25, 30 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія Турківської міської ради вирішила:
1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка (додається).
2. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії Турківської міської ради від 03 липня 2014 року №2250
«Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка» .
3. Рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Набокова Р.В.
Міський голова
Когут Г.Й.

Додаток до рішення сесії №
від __________2017 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Турка
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1.Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Турка (надалі - Положення) розроблене відповідно
до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”(із
внесеними змінами та доповненнями), “Про рекламу” (із внесеними змінами та доповненнями), “Про дозвільну систему у
сфері господарської діяльності” (із внесеними змінами та доповненнями), Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2003 року №2067 “Про затвердження типових правил
розміщення зовнішньої реклами” (із внесеними змінами та
доповненнями) (надалі - Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з розміщенням зовнішньої реклами у місті Турка та визначає порядок надання дозволів на
розміщення такої реклами.
1.2.Термінологія цього Положення є відповідною до термінології Типових правил.
1.3.Дія цього Положення поширюється на всю територію
міста Турка, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють
діяльність у сфері зовнішньої реклами у місті Турка.
1.4.Дане Положення є обов’язковим для виконання всіма
учасниками рекламної діяльності.
1.5.Розміщення зовнішньої реклами у місті Турка з порушенням цього Положення забороняється.
2.ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.
2.1.Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Турка
встановлюється на підставі норм, визначених даним Положенням, з урахуванням архітектурних, функціонально-планувальних, історико-культурних чинників типології елементів
місцевого середовища.
2.2.Зовнішня реклама у місті Турка розміщується на підставі
дозволу, виданого відповідно до рішення виконавчого комітету Турківської міської ради (надалі - виконком) на основі узгоджених рішень з Центром надання адміністративних послуг
при Турківській РДА.
2.3.Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Турка
регулює правові відносини, що виникають в процесі розміщення зовнішньої реклами на території міста та визначає порядок надання дозволів на її розміщення, визначення та погодження місць встановлення рекламних засобів, а також
порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку.
2.4.На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама
розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними
органів (осіб) з урахуванням архітектурних, функціональнопланувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту.
2.5.. Зареєстровані у встановленому порядку знаки для
товарів і послуг, логотипи можуть наводитися мовою оригіналу. В такому випадку іншомовний знак для товарів і послуг,
логотип повинен дублюватися українською мовою. Знаки для
товарів і послуг, логотипи українських компаній наводяться
виключно українською мовою.
3. ПОРЯДОК НАДАННЯ, ПРОДОВЖЕННЯ ДІЇ, ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.
3.1.Для одержання дозволу замовник реклами подає адміністратору заявку за формою згідно з додатком 1 до цього
Положення. До заявки додаються:
- фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не
менш як 6 х 9 см.), на якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з конструктивним
рішенням;
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця.
3.2.Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу адміністратор в присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до їх оформлення
та видає заявнику довідку з описом поданих документів за
формою згідно з додатком 4.
Перелік документів для надання дозволу є вичерпним.
3.3.Ведення контролю за розміщенням зовнішньої реклами
та виконанням рішень виконкому щодо розміщення зовнішньої реклами на території міста Турка здійснює визначений
розпорядженням міського голови спеціаліст Турківської міської
ради (надалі – уповноважена особа).
До повноважень уповноваженої особи належать:
- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на
надання дозволу, підготовка документів для внесення змін у
дозвіл, переоформлення дозволу та продовження строку його
дії;
- надання у разі потреби розповсюджувачам зовнішньої
реклами архітектурно-планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для розташування складних (дахових) рекламних засобів;

- підготовка рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу,
продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету;
- підготовка проекту рішення виконкому щодо надання дозволу чи про відмову у його наданні;
- видача дозволу на підставі рішення виконкому;
3.4.Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор надає на розгляд до міського голови, після чого скеровуються уповноваженій особі.
3.5.За наявності документів, передбачених п.п.3.1 цього
Положення, уповноважена особа, якій міський голова візує
до підготовки проект рішення щодо розміщення зовнішньої реклами, заяву і матеріали центру надання адміністративних
послуг, реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів
на розміщення зовнішньої реклами (надалі - журнал реєстрації), який ведеться за формою згідно з додатком 2.
Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній сторінці журналу робиться запис про
кількість сторінок, який засвідчується підписом міського голови, скріпленим печаткою Турківської міської ради.
3.6. Уповноважена особа протягом двох робочих днів з
дати реєстрації заяви перевіряє місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві, на предмет наявності на це
місце пріоритету іншого заявника або надання на заявлене
місце зареєстрованого в установленому порядку дозволу.
Після перевірки місця приймається рішення уповноваженою
особою про встановлення за заявником пріоритету на заявлене місце або про відмову у встановленні пріоритету.
У разі прийняття рішення про відмову у встановленні пріоритету, уповноважена особа протягом 10 днів надсилає заявникові вмотивовану відповідь із зазначенням дати встановлення пріоритету іншого заявника на заявлене місце розташування рекламного засобу або дати і номера рішення виконкому про надання дозволу на заявлене місце іншій особі
та повертає всі подані заявником документи в Центр надання адміністративних послуг.
3.7.Пріоритет заявника на місце розташування рекламного
засобу встановлюється строком на три місяці з дати прийняття виконкомом відповідного рішення.
Строк встановлення пріоритету на місце розташування
рекламного засобу може бути продовжений не більш як на
три місяці у разі:
-продовження строку оформлення дозволу у зв’язку з потребою виконання архітектурно-планувальних робіт та розроблення проектно-технічної документації;
-письмового звернення заявника щодо продовження строку оформлення дозволу.
У разі продовження строку оформлення дозволу з підстав,
передбачених абзацами третім і четвертим цього пункту,
спеціаліст письмово повідомляє про це заявника.
Дата і номер рішення виконкому про встановлення пріоритету заявника на місце розташування рекламного засобу,
продовження строку, на який встановлено зазначений пріоритет, або про відмову в установленні такого пріоритету заноситься в журнал реєстрації.
Відмова у встановленні пріоритету, продовженні строку,
на який встановлено зазначений пріоритет, може бути оскаржена у порядку, встановленому чинним законодавством.
Інформація про подані заяви та прийняті виконкомом рішення
щодо розміщення зовнішньої реклами у місті Туркі є відкритою.
3.9.Видача дозволу погоджується уповноваженою особою
робочого органу з власником місця або уповноваженим ним
органом (особою), а також з:
- обласною, районною держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках місцевого значення,
а також в межах зон охорони цих пам’яток;
утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення
зовнішньої реклами в межах охоронних зон цих комунікацій;
Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у
межах смуги відведення автомобільних доріг.
Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються
уповноваженою особою без залучення заявника протягом
строку, встановленого для отримання дозволу.
Для здійснення погодження уповноважена особа не пізніше
дня, що настає за днем одержання документів від заявника,
надсилає їх копії у паперовому або електронному (шляхом
сканування) вигляді органам, зазначеним.
За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури
вищезазначені органи надають погодження, які у паперовому
або електронному (шляхом сканування) вигляді надсилаються робочому органу (спеціалісту).
У разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку, погоджень, вважається, що видачу дозволу погоджено.
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3.10.Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст реклами забороняється.
3.11. Уповноважена особа, протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання належним чином оформлених
двох примірників дозволу, подає на розгляд виконкому заяву,
готує і подає пропозиції та проект відповідного рішення.
3.12. Виконавчий комітет, протягом одного робочого дня з
дати одержання зазначених пропозицій, приймає рішення про
надання дозволу або про відмову у його наданні. Дозвіл або
відмова у його видачі видається не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення.
Перший примірник дозволу видається заявникові, другий
скеровується адміністратору, а копія - залишається уповноваженій особі для обліку та організації контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації.
3.13.У наданні дозволу може бути відмовлено у разі, коли:
- оформлення поданих документів не відповідає встановленим вимогам;
-у поданих документах виявлені завідомо неправдиві відомості.
Перелік підстав для відмови у наданні дозволу є вичерпним.
Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, встановленому законодавством.
3.14.Дозвіл надається строком до п’яти років, якщо менший строк не зазначено у заяві чи в рішенні виконкому.
3.15.Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою
для розміщення зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного засобу.
3.16.У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів).
3.17.Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний
подати спеціалісту фотокартку місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів).
3.18.Якщо протягом строку дії дозволу виникла потреба у
зміні технологічної схеми рекламного засобу, розповсюджувач зовнішньої реклами звертається до адміністратора центру надання адміністративних послуг з письмовою заявою у
довільній формі про внесення у дозвіл відповідних змін.
До заяви додається:
- технічна характеристика змін у технологічній схемі рекламного засобу;
- фотокартка рекламного засобу та ескіз із конструктивним рішенням.
Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор Дозвільного центру надає на підпис до міського голови,
після чого скеровуються уповноваженій особі.
Виконком протягом не більш як п’ятнадцяти робочих днів з
дати реєстрації заяви розглядає її і вносить відповідні зміни у
дозвіл.
Відмова у зміні технологічної схеми рекламного засобу
може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавс твом.
3.19.У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють необхідність його зміни місця
розташування, спеціаліст у семиденний строк письмово повідомляє про це розповсюджувача зовнішньої реклами.
У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції, ремонту, будівництва спеціаліст надає
розповсюджувачу зовнішньої реклами інформацію про інше
рівноцінне місце.
У разі досягнення згоди щодо нового місця розташування
рекламного засобу вносяться зміни у дозвіл.
Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного засобу на новому місці, здійснюється
відповідно до договору з власником місця розташування рекламного засобу.
Строк дії дозволу продовжується на час, необхідний для
вирішення питання про надання рівноцінного місця. Після закінчення реконструкції, ремонту, будівництва на місці розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої реклами має пріоритетне право на розташування рекламного
засобу на попередньому місці.
3.20.Строк дії дозволу продовжується на підставі заяви,
яка подається адміністратору центру надання адміністративних пос луг розповс юджувачем зовнішньої реклами у
довільній формі не пізніше ніж за один місяць до закінчення
строку дії дозволу.
У такому ж порядку продовжується строк дії дозволів,
наданих до набрання чинності Типовими правилами.
3.21. У продовженні дії дозволу може бути відмовлено, якщо
у заявника:
існує заборгованість з оплати за тимчасове користування місцями, які перебувають у комунальній власності,
для розміщення рекламних засобів за існуючим договором
понад два місяці, за умови, якщо заборгованість не оскаржується розповсюджувачем зовнішньої реклами у судовому
порядку;
- зафіксована та не ліквідована до закінчення дозволу невідповідність рекламного засобу дозвільно-проектній документації;
- зафіксовані самовільно встановлені рекламні засоби.
3.22. Дозвіл продовжується терміном до п’яти років, за
винятком випадків, передбачених у цьому Положенні.
Продовження терміну дії дозволу (відмова у його продовженні) фіксується у журналі реєстрації з внесенням відповідних змін до дозволу. Один примірник оригіналу дозволу видається заявникові, а другий – у міську раду для обліку та
контролю.
Відмова у продовженні терміну дії дозволу може бути оскаржена у порядку, встановленому законодавством.
3.23. Розповсюджувач зобов’язаний демонтувати рекламний засіб, дозвіл на який не був продовжений протягом 15
днів з дати прийняття відповідного рішення.
3.24.У разі набуття права власності на рекламний засіб
іншою особою або передачі його в оренду дозвіл підлягає переоформленню.
Особа, яка набула право власності на рекламний засіб або
орендувала його, протягом одного місяця з дня виникнення
права власності (користування) рекламним засобом, звертається до адміністратора центру надання адміністративних
послуг із заявою у довільній формі про переоформлення дозволу.
До заяви додається:
- документ, який засвідчує право власності (користування) на рекламний засіб;
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- оригінал зареєстрованого дозволу;
- письмове погодження власника місця розташування рекламного засобу або уповноваженого ним органу (особи);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію (витяг з Єдиного державного реєстру) заявника як юридичної особи або фізичної особи - підприємця;
- банківські реквізити, ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи платників податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
У разі відсутності зауважень до поданих заявником документів виконком протягом п’яти робочих днів з дати подання
заяви вносить відповідні зміни у дозвіл.
Переоформлення дозволу фіксується в журналі реєстрації.
Відмова у переоформленні дозволу може бути оскаржена
у порядку, встановленому законодавством.
3.25.Дозвіл скасовується до закінчення строку дії на підставі
рішення виконкому за письмовою заявою розповсюджувача
зовнішньої реклами у разі невикористання місця розташування
рекламного засобу безперервно протягом шести місяців або
не переоформлення дозволу в установленому порядку.
Перелік підстав для скасування дозволу є вичерпним.
Рішення про скасування дозволу фіксується в журналі реєстрації та надсилається адміністратором центру надання
адміністративних послуг розповсюджувачу зовнішньої реклами.
Рішення про скасування дозволу може бути оскаржене у
порядку, встановленому законодавством.
4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ.
4.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Турка, встановлюється у
порядку, визначеному виконавчим комітетом Турківсь кої
міської ради та справляється з дати прийняття ним рішення
про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на
підставі укладеного договору, у розмірі 100 відсотків плати.
Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває у комунальній власності,
перераховується на бюджетний рахунок та зараховується
до бюджету міста.
Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є
підставою для звільнення від плати за користування місцем,
крім випадків, передбачених у цьому Положенні.
4.2.Розмір плати за тимчасове використання місця для
розміщення зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній
власності територіальної громади м. Турка, визначається за
формулою:
Р = Б х П , де:
Р – це розмір плати за рекламу в місяць, грн..
Б – базова ставка (таблиця 1)
П – площа поверхні рекламної конструкції, м2
Таблиця 1

№ п/п Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця виміру

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Щит, що стоїть окремо (білборд)
за 1 кв. м. площі поверхні
реклами
(обидві сторони, при наявності)
Щит на фасаді будинку за 1 кв.
площі поверхні реклами
Щит на тимчасовій споруді,
паркані, тощо за 1 кв. м площі
поверхні реклами
Сітілайт за 1 кв. м площі
поверхні реклами (горизонтальна
проекція)
Тимчасова виносна спеціальна
конструкція з площею поверхні
(штендер) за одиницю
Світлова реклама

Базова плата за
місяць, у грн.

М

2

20

М2

20

М2

20

М2

20

М2

20

2

30

М

4.3.Розмір плати за право тимчасового користування
місцями для розміщення рекламного засобу, які
перебувають у комунальній власності, не може
встановлюватися залежно від змісту реклами.
5. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ
5.1.Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам:
- розміщуватися з додержанням вимог техніки безпеки,
зазначених у цьому Положенні;
- розміщуватися із забезпеченням видимості дорожніх
знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення дорожніх знаків;
- освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати
учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати
квартири житлових будинків;
- фундамент наземної зовнішньої реклами, що виступає
над поверхнею землі, може бути декоративно оформлений;
- на опорах наземної зовнішньої реклами, що розміщується
вздовж проїжджої частини вулиць і доріг, за вимогою Національної поліції наноситься вертикальна дорожня розмітка із
світлоповертаючих матеріалів, заввишки до 2 метрів від поверхні землі;
- нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над
проїжджою частиною вулиць і доріг, у тому числі на мостах,
естакадах тощо, повинен розташовуватися на висоті не менш
як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття;
-у місцях, де проїжджа частина вулиці межує з цоколями
будівель або огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель або огорожами лінію.
5.2.Забороняється розташовувати рекламні засоби:
- на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає
вільному руху пішоходів;
-у населених пунктах, на висоті менш як 5 метрів від поверхні дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю проїжджої частини.
5.3.Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та
архітектури і в межах зон охорони таких пам’яток, в межах
об’єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним обласним органом виконавчої влади у
сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно-заповідного фонду.

5.4.Реклама алкогольних напоїв та тютюнових виробів,
знаків для товарів і послуг, інших об’єктів права інтелектуальної власності, під якими випускаються алкогольні напої та
тютюнові вироби, не повинна розміщуватися на рекламних
засобах ближче ніж за 300 метрів прямої видимості від території дитячих дошкільних закладів, середніх загальноосвітніх
шкіл та інших навчальних закладів, в яких навчаються діти,
віком до 18 років.
Перелік обмежень та заборон щодо розміщення зовнішньої
реклами, встановлений пунктами 5.1-5.4 цього Положення, є
вичерпним.
5.5.Розроблення необхідної технічної документації, монтаж
(демонтаж) рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.
5.6.Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої технічної експертизи спеціалізованих
підприємств, установ та організацій.
5.7.Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
5.8.Розташування рекламних засобів у межах охоронних
зон інженерних комунікацій дозволяється за погодженням з
утримувачем зазначених комунікацій.
5.9.Відповідальність за технічний стан рекламних засобів,
порушення вимог техніки безпеки під час розташування та
експлуатації рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
5.10.Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля
дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування дозволяється за
погодженням з Національною поліцією.
5.11.Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону,
дати видачі дозволу та строку його дії.
6. ПОРЯДОК ДЕМОНТАЖУ РЕКЛАМНИХ ЗАСОБІВ.
6.1.Демонтаж-це комплекс заходів, які передбачають відокремлення рекламного засобу разом з основою від місця його
розташування та транспортування у місце його подальшого
зберігання. При цьому демонтаж та наступне зберігання рекламного засобу не передбачає переходу права власності на
нього до територіальної громади м. Турка.
6.2.Демонтаж рекламних засобів та конструкцій здійснюється виключно за рішенням виконкому. Демонтажу згідно з цим
Положенням підлягають:
6.2.1.Самовільно встановлені рекламні засоби:
а)власник яких невідомий, у тому числі у разі відсутності
маркування на рекламному засобі;
б) власник яких відомий, але вимоги про демонтаж не виконав.
6.2.2.Рекламні засоби, що створюють аварійні ситуації, загрозу життю або здоров’ю людей та/або заподіянню шкоди
майну третіх осіб.
6.3.У випадку, зазначеному у підпункті 6.2.1.а), демонтаж
рекламних засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги про усунення порушень даного Положення на
підставі рішення виконкому про демонтаж.
У випадку, зазначеному у підпункті 6.2.1.б), демонтаж рекламних засобів повинні провести власники (законні користувачі) рекламного засобу самостійно за власний рахунок у
термін, вказаний у рішенні виконкому. У разі невиконання такого рішення, демонтаж спеціальної конструкції носія реклами, за рішенням виконкому здійснює визначена цим рішенням уповноважена юридична або фізична особа.
При виникненні аварійної ситуації, демонтаж рекламних
засобів здійснюється без попереднього надсилання вимоги
та складається відповідний акт за участі, власника місця розташування спеціальної конструкції і представника міського комунального господарства.
6.4.Про проведений демонтаж рекламного засобу складається і підписується акт у двох примірниках особами, що
були присутні при проведенні демонтажу рекламного засобу.
Один примірник акту передається власнику демонтованої
конструкції, а другий залишається у спеціаліста.
6.5.Компенсація витрат організації, яка проводила демонтаж, покладається на власника (законного користувача) демонтованого рекламного засобу на підставі виставленого
рахунку та акта виконаних робіт з демонтажу, які надсилаються власнику в обов’язковому порядку у п’ятиденний термін
з дати демонтажу.
6.6.Для повернення демонтованого рекламного засобу
власнику рекламного засобу необхідно звернутись до Турківської міської ради з такими документами:
- заявою на ім’я керівника про повернення демонтованого
рекламного засобу;
- документом, що підтверджує право власності (інше майнове право) на конкретний демонтований рекламний засіб;
- документом, що підтверджує оплату витрат, пов’язаних з
демонтажем рекламного засобу, транспортуванням та зберіганням.
6.7.Демонтовані рекламні засоби, власники якого не виявлені, визнаютьс я безхазяйним майном і переходять у
власність територіальної громади м. Турка у порядку, визначеному законодавством, якщо:
- після закінчення встановленого законодавством терміну
зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не
зголосились за їх поверненням;
- після закінчення встановленого законодавством терміну
зберігання примусово демонтованих об’єктів власники не
сплатили вартості демонтажу, транспортування та зберігання або не надали документів, підтверджуючих право власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб;
- власники надали письмову відмову від демонтованого
рекламного засобу та документи, що підтверджують право
власності (інше майнове право) на цей рекламний засіб.
Подальше застосування майна вирішується виконкомом
згідно чинного законодавства України.
7. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМ АННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ.
7.1. Розповсюджувач зовнішньої реклами зобов’язаний:
- виконати роботи з встановлення рекламного засобу без
пошкодження архітектурних деталей, конструктивних елементів будівель та споруд, підземних і наземних комунікацій,
елементів благоустрою та озеленення. При вимушеному пошкодженні елементів благоустрою та озеленення рекламо
розповсюджувач зобов’язаний їх відновити протягом п’яти
днів після встановлення рекламного засобу. При неможливості відновити озеленення рекламорозповсюджувач зобо-
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в’язаний сплатити його відновлювальну вартість у встановленому порядку;
- забезпечити відповідність рекламного засобу дозволу та
проектно-технічній документації, державним стандартам,
нормам і правилам конструктивної міцності, електротехнічної та експлуатаційної безпеки, пожежної безпеки і санітарних
норм. Розповсюджувач зовнішньої реклами несе відповідальність за будь-які порушення норм безпеки, несправності
та аварійні ситуації, що виникають з його вини, та повинен за
свій рахунок усувати всі дефекти, що виникають у процесі
розміщення та експлуатації рекламних засобів.
- демонтувати рекламний засіб, на який закінчився дозвіл,
на який не був продовжений дозвіл, на який був скасований
дозвіл, протягом п’яти днів з дати прийняття відповідного
рішення. Після демонтажу рекламного засобу розповсюджувач протягом десяти днів має відновити зелені насадження
та дорожнє покриття або відшкодувати витрати, пов’язані з
їх відновленням, у встановленому порядку.
7.2.У разі невиконання розповсюджувачем у зазначений
термін вимог щодо проведення демонтажу самовільно встановленого рекламного засобу або не приведення рекламного
засобу у відповідність дозволу та робочому проекту, виконком приймає рішення про примусовий демонтаж.
7.3.Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з чинним законодавством України, а також відповідно до рішень Турківської міської ради та її виконавчого комітету.
7.4.Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього Положення, несе відповідальність згідно із законодавс твом.
7.5.Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних
з розміщенням зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку.

ÀÍÀË²Ç ÐÅÃÓËßÒÎÐÍÎÃÎ ÂÏËÈÂÓ

проекту рішення сесії Турківської міської ради «Про
затвердження Положення про порядок розміщення
зовнішньої реклами 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 Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами у місті Турка».
Назва регуляторного органу: Турківська міська рада.
Назва документа: проект рішення сесії Турківської міської
ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення
зовнішньої реклами у місті Турка».
Розробник аналізу регуляторного впливу: Виконавчий комітет Турківської міської ради.
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати.
На території міста Турка розміщення зовнішньої реклами та
визначення порядку надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій здійснюється на підставі рішення сесії
Турківської міської ради від 03 липня 2014 року №2250 «Про
затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в м.Турка».
Відповідно до Закону України «Про рекламу», розміщення
зовнішньої реклами у населених пунктах провадиться на
підс таві дозволів, що надаються виконавчими органами
міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на
підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених Постановою Кабінету Міністрів, що приводить до
необхідності приведення Правил у відповідність чинному законодавству України. Оскільки, неврегульованість питання
призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену
ситуацію щодо правового статусу чинних Правил про зовнішню рекламу, обґрунтованості отримання коштів за надання
у користування місць розташування спеціальних конструкцій.
Таким чином, зазначена проблема потребує усунення шляхом прийняття нових Правил розміщення зовнішньої реклами
об’єктів, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у
місті.
2. Визначення цілей регулювання.
Метою запропонованого регуляторного акта є:
- встановлення чіткого розміру платежів за використання
місць, що належать до комунальної власності, для розміщення спеціальних конструкцій;
- створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої
та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами
у місті Турка;
- створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку
цього сектору ринку у місті Турка;
- врегулювання питань, пов’язаних з:
а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, оператором та виконавчим комітетом міської
ради;
б) встановлення порядку та умов надання, внесення змін,
погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;
в) встановлення архітектурних, містобудівних та інших
вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій у місті Турка;
г) створення системи контролю за дотриманням порядку
розміщення зовнішньої реклами;
д) визначення підстав та порядку визначення розмірів
плати за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;
є) визначення порядку надання місць, які перебувають у
комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, відповідно до розроблених схем.
3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.
Існуюча ситуація, тобто залишення все без змін та відмова
від впровадження запропонованого регулювання, суперечить чинному законодавству.
Впровадити регулювання, що аналізується, – проект регуляторного акта (рішення сесії міської ради «Про затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами в
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м.Турка»). Прийняття запланованого регуляторного акта саме виконавчим комітетом міської ради буде відповідати вимогам Закону України «Про
рекламу» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Типових правил розміщення зовнішньої реклами» та надасть змогу
суб’єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді міста – більш ефективно використовувати територію
міста.
4. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Зазначену проблему планується розв’язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами в місті Турка у новій редакції.
Основні напрями реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин у місті Турка спрямовані на досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання та представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у місті механізму отримання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:
- вироблення місцевого нормативно-правового документа, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити
та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- забезпечення раціонально - ефективного використання комунального
фонду міста.
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі
прийняття запропонованого регуляторного акта.
У разі прийняття запропонованого регуляторного акта рівень можливостей досягнення цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу, є високим,
оскільки суб’єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості
процедури отримання дозволу на розміщення об’єктів зовнішньої реклами
на території міста Турка.
Реалізація регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та
фінансових витрат з міського бюджету.
Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.
За результатами прийняття зазначеного рішення має бути досягнуто
цілей, передбачених у розділі 2 цього Аналізу.
Вигоди
Органи місцевого - збільшення надходжень до міського бюджету;
самоврядування - створення прозорої системи прийняття рішень
виконавчого комітету Турківської міської ради
про надання або відмову у наданні дозволів на
розміщення зовнішньої реклами.;
стимулювання
розвитку
суб’єктів
господарювання, що працюють у сфері
зовнішньої реклами
Суб'єкти
господарювання

Громада

Витрати
Витрати, пов’язані з
розробкою
та
впровадженням
регуляторного акта

Забезпечення можливості отримати дозволу для Плата за
розміщення об’єктів зовнішньої реклами.
користування місцем
- Сприяння розвитку рекламного бізнесу.
розташування
спеціальної
конструкції (у
випадку її
розташування на
об'єктах комунальної
власності)
- додаткові надходження до бюджету, які відсутні
спрямовуються на розвиток міста;
- розширення доступу до рекламної інформації

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.
Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб та є загальнообов’язковими до застосування на території міста Турка, термін дії довгостроковий (до прийняття нових нормативно-правових актів). Зміни до Положення вноситимуться в разі необхідності або за результатами звіту про відстеження їх результативності та
у випадках змін в чинному законодавстві.
8. Визначення показників результативності регуляторного акта.
Показниками результативності регуляторного акта є :
1. Кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами.
2. Кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами.
4. Розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої
реклами.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.
Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися
на підставі статистичних даних, виходячи із зазначених показників результативності.
Оскільки для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності даного регуляторного акта буде проведене через рік з дня набрання ним чинності розробником цього проекту.
Повторне відстеження результативності даного регуляторного акта буде
проведене через два роки з дня набрання ним чинності.
Періодичні відстеження результативності цього регуляторного акта
здійснюються раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з
повторного відстеження результативності цього акта.
Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Беседін В.І.
Втрачену ліцензію ДАБК у Львівській області (серія АВ №590457), видану ПП БТФ «Чертур» рішенням №7-Л, від 24 жовтня 2011 року, вважати
недійсною.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
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Дитячий санаторій «Зелений гай», розташований в м. Дрогобич, вул. Трускавецька, 91, запрошує на літній відпочинок і оздоровлення дітей,
віком від 7 до 14 років. Відпочинкові зміни, тривалістю 14, 18, 21 день. Ціна одного дня перебування в санаторії – 200 грн.
Контактний телефон: 0679409209. Оксана Андріївна.
Продаються кози, дійні (молочної породи). Вік
– 2 роки. Продається ванна чавунна, невживана, а також грабарка. Ціна – за домовленістю.
Тел.: 0661943568, 0672985198.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Не забути!
Є сила, що може забрати життя. Та нема і ніколи не буде такої сили, аби
забрала з пам’яті людської рідних, люблячих, найдорожчих.
8 липня цього року виповнюється 50 років, як
осиротіла наша хата. Перестало битися велике,
щедре серце моєї мами –
Матрони Іванівни Гришканич.
Час зупинився на грані.
Я пам’ятаю той день, той
останній мамин погляд у
вікно, за яким ясне літнє сонечко зігрівало все
довкола.
– Який красний день, а я мушу вмирати. На
Бога лишаю тебе, Розунь, – були останніми її слова.
А за ними – легкий видих із зболених грудей…
Я знаю там, у Високості, твоя душа молиться
за всіх нас, так як і ми в своїх молитвах, – за
спасіння душі твоєї. Хай ніщо не тривожить твого Вічного Сну, Мамо.
І в сімдесят сумую за тобою,
Як і тоді, у двадцять юних моїх літ…
Вмивається душа криштальною сльозою,
Рясним дощем хлюпоче по щоці.
Сама печаль повисла над землею –
Світлій пам’яті Василя Миколайовича Даниляка
Минає рік тяжкої скорботи і гіркоти, як нема тебе з
нами. Перед очима той
страшний день, як ти назавжди покинув цей світ, свій
дім. Ти був для нас світлим
промінчиком, до якого тягнулися ми і всі, хто тебе знав
– доброго, дбайливого
сім’янина, турботливого
батька і дідуся.. Твоя непідкупна доброта, щирість,
щедрість, гостинність вражала кожного.
Лебединим пухом хай буде тобі земля, а душі
– Царство Небесне.

Педагогічний колектив Лосинецької ЗОШ І-ІІ
ст. висловлює щире співчуття методисту відділу
освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Педагогічний колектив та техперсонал Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст. висловлюють щире співчуття Марії Василівні Орішко з приводу тяжкої втрати – трагічної загибелі онука – Сергія.
Педагогічний колектив Нижньовисоцького
НВК висловлює щире співчуття методисту відділу
освіти Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з
приводу тяжкої втрати – смерті чоловіка.
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Турківське відділення Самбіської ОДПІ повідомляє,
що 20 липня 2017 року у м. Львів Головним управлінням ДФС у Львівській області буде проведено безкоштовний семінар для платників податків
Львівської області, які перебувають на обліку в
ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області, на тему: «Актуальні питання оподаткування у 2017 році» за участі юристів – практиків з податкового права.
Початок семінару – 11.00 год., початок реєстрації – 10.00
год.
Місце проведення: м. Львів, вул. Стрийська, 35, актовий
зал в цокольному приміщенні адмінбудинку Головного управління ДФС у Львівській області.
Запрошуємо взяти участь у семінарі всіх зацікавлених.

Рокам не зменшити біль втрати і жалю.
Тебе нема піввіку вже зі мною,
А я все чую голос – тиху молитвочку твою.
Знову цвістиме рясно в липні липа,
Цвіту духмяного нарву, як ти колись,
І за горнятком чаю в смутку тихім
На знімку стрінусь з поглядом твоїм…
Все в мене добре, мамо, не тривожся,
Ти прожила не довгий вік, увесь любивши світ.
Була ти тиха і в радості, і в муках,
Й так тихо згасла, мов зранку слід зорі.
«Пожити би ще трохи, – було на думці в тебе. –
Натішитися внуками, правнуків благословить»…
Та чорним покривалом закрили хмари небо,
Ти відійшла у Вічність, журбу лишивши не на мить.
Душа спочила в Бозі, зникли усі турботи,
Покинув біль, минула повсякдення суєта.
Нема куди уже спішити – нема роботи,
А ти без неї й дня прожити не могла.
Так щедро обробляла землю рідну –
Сіяла квіти, городнину усю,
Ще тонко вміла прясти, узори ткати,
Здавалось, долю мережила на полотні свою.
Свята землице, не тяготи маму собою,
Дай ти їй ласку і обігрій теплом.
Будь лебединим пухом в вічнім її спокою,
Квітучим раєм, з цілющим зіллячком-зелом.
Ти, вітре Божий, заколиши рідненьку,
Співайте ніжної й ви, Божії пташки…
А я молитимуся денно й нощно
За царство Божеє, твоїй, матусенько, душі.
Низько схиляємо голови у скорботі – дочка
Розалія з сім’єю, всі рідні та близькі родини Канарєєвих.

Мовчить сіренький пагорбок землі,
Мовчить, як все довкола.
А душу нашу огортає тихий жаль,
Що не побачимо уже ніколи
Ні твою радість, ні печаль,
Наш любий, рідний, найдорожчий,
Хоч скільки б часу не пройшло,
Ти завжди будеш поруч з нами
Допоки сонце й небо синє,
Допоки нашої душі тепло.
Не заросте ніколи та стежина,
Що провела тебе в останню путь…
Похилиться зажурено калина,
Троянда вмиється росинкою-сльозою,
А люди добрим словом пом’януть.
В глибокім сумі – дружина, діти, онуки, сестри,
свати і вся велика родина.

Працівники Турківського районного суду
Львівської області висловлюють щире співчуття помічнику судді Мар’яні Орестівні Рудій з приводу тяжкої втрати – смерті свекра.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК
висловлює щире співчуття методисту відділу освіти
Турківської РДА Наталії Євстахіївні Усик з приводу
тяжкої втрати – смерті чоловіка.
Інженерно-педагогічний колектив Турківського
професійного ліцею висловлює щире співчуття заступнику директора з навчально-виховної роботи Віталію Мироновичу Сидору та викладачу іноземних мов
Ірині Євгенівні Сидор з приводу тяжкої втрати –
смерті матері та свекрухи.

Часопис набрано та зверстано у видавничому відділі редакції «Бойківщини». Віддруковано у ТзОВ «Видавничий дім «Молода Галичина». Адреса: м. Львів, вул.
Стрийська, 48.

Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

