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У ці прекрасні весняні дні святкує свій ювілейний день народ-
ження – Ольга-Іванна Василівна Писанчин, жителька м. Турка.

Люба матусе, найкраща у світі бабусе, сьогодні ми з самої глиби-
ни душі бажаємо Вам міцного здоров’я, душевної молодості, ніжної
любові від близьких і дорогих Вам людей, мирного неба і родинного
благополуччя. Нехай Ваше серце купається в щасті, яке Ви заслу-
жили, а у вікна Вашого дому завжди заглядає
сонце, нехай Ваше подальше життя буде увін-
чане Господньою опікою і благословенням.
Многая Вам літ!

Спасибі, рідна, за чарівну посмішку,
За ніжний погляд, за рук Ваших тепло,
За те, що лиш із Вами серцю затишно,
За те, що так від Вас іде добро.
Нема прекраснішого і нема сильнішого,
Ніж Ваша молитва, любов й доброта.
Ви – все для нас і немає більшого.
Спасибі ще раз, наша золота.
З любов’ю – син Євген, невістка Кароліна,

онуки Даниїл, Максим і Анна.

Завтра святкує свій ювілей наша колега по роботі, щира, спра-
ведлива, чуйна, добропорядна людина, прекрасна мама, хороша
порадниця і вмілий спеціаліст, лікар-бактеріолог Турківського ЛВДУ
«ЛОЛЦ МОЗ України» – Надія Ярославівна Вовчанська.

З нагоди чудового життєвого ювілею бажаємо Вам, шановна Надіє
Ярославівно, міцного здоров’я і родинного тепла. Нехай завжди з
Вами поруч будуть віра і надія, оптимізм і впевненість, а доля дає
Вам сил та натхнення на життєвому шляху, береже від негараздів та
бід. Господнього Вам благословення і опіки на многая і благая літ!

Нехай Вам завжди усміхається доля,
Несуть тільки радість з собою роки.

Хай щастя й здоров’я не зрадять ніколи,
Хай збудуться мрії, бажання, думки.

Хай проліском ніжним життя Ваше
квітне,

Весною буяє душі доброта.
Любові, добра Вам і чистого неба,
І просто людського тепла!
З повагою – колектив Турківського ЛВДУ

«ЛОЛЦ МОЗ України».

Цими березневими днями відсвяткувала свій ювілей добра і
щира, завжди весела і життєрадісна, із щедрою душею людина, ко-

хана дружина, любляча матуся і дочка, тур-
ботлива і чуйна невістка і сестра, племін-
ниця і братова – Ольга Михайлівна Стахнів
із Нижньої Яблуньки.

З ювілеєм дорогу людину від щирого сер-
ця і з великою любов’ю вітають чоловік
Василь, син Ростислав, донечка Христин-
ка, батько Михайло, брат Олексій із сім’єю,
сестра Катерина з сім’єю, свекор Василь і
свекра Марія, сестри та брати чоловіка із
сім’ями, тьотя Ольга зі своєю сім’єю.

Бажаємо, аби Господь благословив Тебе,
рідненька, міцним здоров’ям, сімейним
затишком, достатком, радістю і миром на
кожний прожитий день. Многая і благая Тобі
літ!

Наша любляча, рідна, найкраща у світі.
З Тобою нам завжди затишно й світло.
Ти гарна господиня, дружина, матуся чудова,
Даруєш 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!

ÏÅÐÅÕÎÄÈÌÎ ÍÀ Ë²ÒÍ²É ×ÀÑ
Традиційно, в останню неділю першого весняного місяця, Украї-

на переходить на літній час. Цьогоріч це станеться у ніч з 24 на 25
березня. О 3.00 год. стрілки годинників слід буде перевести на 1
годину вперед.

Свати Любомира і Богдан Ко-
марницькі щиросердечно віта-
ють із ювілейним днем народ-
ження дорогу сваху – Іванну Іва-
нівну Осовську, жительку с. Гус-
не.

Бажають їй доброго здоров’я,
життєвих сил і енергії, світлої ра-
дості, родинного тепла, миру,
благополуч-
чя, Божого
благословен-
ня на многії і
благії літа.

Хай Вам у
світі щас-
ливо живеть-
ся,

Лиш добро і доста-
ток ведеться.

Хай сонечко світить, а сер-
це співає,

Хай смуток дороги до хати
не знає.

Хай щастя вікує у Вашому
домі

І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і світлої

долі
Хай Бог посилає на довгі

роки.
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Минулої неділі, не дивлячись на сильну заметіль, на Верецькому перевалі, поблизу с. Климець
Сколівського району, відбулося велелюдне скорботне віче, з нагоди відзначення  79-ої річниці
проголошення незалежності Карпатської України та вшанування пам’яті розстріляних січо-
виків, в основному – галичан, що належали  до  ОУН, поляками та угорцями. У поминальних
заходах взяли участь представники всіх районів Львівщини, а також делегації Закарпатської,
Івано-Франківської та Тернопільської областей, очолювані головами обласних рад.

Як засвідчує історія. всередині
березня 1939 року Угорщина про-
довжила окупацію Закарпаття. 15
березня, поблизу м. Хуст, відбула-
ся битва, в якій загинуло майже
230 січовиків. Тих, хто потрапив у
полон, привели на  Верецький пе-
ревал, де розстріляли. Припуска-
ють, що це могло бути від 500 до
600 осіб. Архівні фото засвідчують,
що під час розстрілу у тутешніх
місцях гуляла хуртовина, а польські
та угорські карателі навіть  зроби-
ли фото на фоні розстріляних пат-
ріотів. На місці, де відбулися скор-
ботні поминальні заходи, переза-
хоронено 26 героїв – борців за волю
України.  На їх честь тут спорудже-
но меморіал. Про минуле та сьо-
годення, що пов’язані з боротьбою
українського народу за свою волю
та незалежність, розповідали у

своїх виступах керівники областей, від Львівщини зокрема – голова облдержадміністрації Олег Синют-
ка та голова обласної ради Олександр  Ганущин.

Чималою була  на цій скорботній події й делегація з Турківщини. Це заступник голови РДА Юрій Лило,
керівник апарату РДА Мирон Бойко, спеціаліст районної ради Микола Лило, учасник АТО Микола Коно-
валенко, голови  Верхньовисоцької, Гусненської та Мохнатської сільських рад – Богдан Черепанин,
Іван Ільницький та Олег Павко, педагоги Верхньовисоцького та Верхньогусненського НВК.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДВА ДТП – ЗА
УЧАСТІ БАТЬКА І СИНА

Минулого вівторка батько
і син, жителі с. Лопушанка,
поверталися із Закарпаття
засніженою  трасою  Львів-
Ужгород. Батько був за кер-
мом буса, а син –  незареєст-
рованого автомобіля ГАЗ-66,
який придбали цього дня у
сусідній області.

Неподалік с. Мельничне
вантажівка зіткнулася з
маршруткою «Мерседес»,
що прямувала з Турки у с. Ли-
бохора.

У результаті постраждало 5
пасажирів, яких водій буса дос-
тавив у центральну районну
лікарню. Але, повертаючись
звідти на місце ДТП, він,  побли-
зу м. Турка, не впорався з керу-
ванням, і перекинувся на дах.

Наразі, допоки триває розслідування, правоохоронці остаточно
не кажуть, хто з учасників дорожнього руху був винуватцем ДТП.

Василь ВАСИЛЬКІВ.



 2 стор.                              «ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»        23 áåðåçíÿ 2018 ðîêó

28 березня святкуватиме свій 50-річний ювілей дорога і рідна
нам людина – Михайло Семенович Дупіряк – житель с. Вовче. З
таким прекрасним святом щиросердечно вітають його дружина
Лілія, донечка Василинка, синочки Святославчик та Степанчик, шваг-
ро Володимир і теща Катерина.

Бажаємо Тобі, рідненький, здоров’я міцного, щастя земного, доб-
ра, радості, потіхи від дітей, поваги від людей, а від Господа  Бога –
опіки, благодаті і благословення на довгі і щасливі роки життя.

Я дякую Богу за тую хвилинку,
Що нас із Тобою звела.
Ми рідні, ми любі, ми дві половинки,
Це щастя нам доля дала.
Вітаю Тебе з днем народження, милий,
Будь завжди таким, як ти є,
І мужнім, і сильним, і дуже красивим
Хай Господь хоронить Тебе й береже.
Тату, таточку, татусю!
Ми Тебе вітаєм
В Твій сьогодні ювілей
Радості бажаєм.
Щоб здоровий завжди був
Не хворів ніколи.
Та щоб гарною була
І щаслива доля.
Посміхайся завжди, тату,
Ми вітаєм Тебе з святом.
Мрії хай Твої здійсняться,
А нові не забаряться.
Дорогий швагре і зятю, ми Тебе вітаєм,
І нехай леліє доленька Тебе.
До ста літ Тобі прожить бажаєм,
Хай Матінка Божа нам Тебе вбереже!

10-А клас 1975 року випуску Турківської середньої школи сердеч-
но вітає із ювілейним днем народження однокласника – Івана Ман-
дзяка – і бажає йому міцного здоров’я – з роси і води, невичерпної
життєвої енергії, Божої опіки у всіх справах.

Летять роки, мов ластівки
стрімкі,

Та серце молодим хай завжди
буде,

Щоб все робилось легко, за-
любки,

Щоб вірні друзі зустрічались
всюди.

Хай мудрість літ не стане
тягарем,

Нехай душі не вигасне зірниця
І повниться до краю день за днем
Добра і щастя золота криниця.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із золотим юві-
леєм, який відзначатиме 26 березня, люблячу і турботливу, щиру і
добру доньку, дружину, матусю і бабусю – Іванну Іванівну Осовську
із с. Гусне.

Бажаємо Вам, рідненька, міцного здоров’я, ро-
динного тепла, мирного неба над головою, благо-
получчя, радості, добра, Божої ласки і опіки на
довгі і щасливі роки життя.

Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків і дітей,
А Ви – красива, горда і щаслива –
До сотні літ стрічали щоб гостей.
 Нехай здоров’я тільки додається,
А віднімаються невдачі і біда.
Хай множиться добро і водограєм ллється,
І щастя ділиться на многії і благії літа!
З любов’ю і повагою – мама Юлія, чоловік Михайло, сини Микола

і Ростислав, невістки Галина і Оксана, дочка Марія, онуки – Каролі-
на, Дарина, Святослав, Юлія, Марія.

Дорогу сваху, люблячу і турботливу маму і бабу-
сю – Лілію Костишак – жительку с. Присліп з

днем народження від щирого серця вітають
свати Богдан і Люда, син Василь, невістка
Леся, онуки Тетянка та Іванко і бажають їй
міцного-міцного здоров’я, невсипущої жит-
тєвої енергії, родинного тепла, благополуч-
чя, миру, добра, рясних Божих благо-
словінь.

Щоб серце Ваше зігрівало тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.

Краси і наснаги, здоров’я – без ліку
 І довгого, довгого щасливого віку!

ÏÐÎÁËÅÌÈ, ßÊ² ÌÎÆÍÀ ÂÈÐ²ØÈÒÈ
 У  Турківський районний центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді звернулася мати

учасника АТО з проханням про допомогу.  Після повернення з передової її син ніяк не може адап-
туватися до нормального, мирного життя і  свої душевні рани загоює горілкою.  Що робити з
цим,  як допомогти синові побороти залежність від алкоголю, вона не знає.

 На превеликий жаль, це непоодинокий випадок, коли дружини, сестри, а особливо матері учасників
бойових дій, та й просто пересічні громадяни,  звертаються з подібними проблемами до  місцевих
лікарів, а також у РЦ СССДМ, хапаючись  навіть за найтоншу соломинку порятунку. Кажуть, що людина
стає відчувати себе людиною в тому випадку, коли до неї  застосовують  не примус, не палицю,  а любов
і добре, мудре  слово.  Саме сильна  любов,  велике терпіння  та невтомна праця зможуть дати
позитивний результат.  Залежна  від алкоголю чи наркотиків людина опиняється на межі: або смерть,
або вибиратися з цього і жити.  Розрадити, допомогти таким людям  стати на стезю нормального життя
–  одна з найвищих чеснот.  Такий порятунок можуть надати у реабілітаційному центрі «Назарет»,
директором якого є священик Ігор Козанкевич. Нещодавно в цьому центрі побувала  працівник   РЦ
СССДМ, соціальний педагог  Марина Чудак. Про свою поїздку вона коротко розповіла й нам.

– Це  реабілітаційний центр від алкогольної, наркотичної та азартної залежності для залежних і
співзалежних людей, – розповідає Марина. –  Називається він «Назарет» і знаходиться у с. Рихтичі,  що
за Дрогобичем.  14-15 березня  на базі   центру пройшов дводенний семінар-тренінг для соціальних
педагогів, психологів,  в якому взяла участь і я. Перед учасниками семінару виступали психологи (їх там
є 12 осіб), які  розповідали, як вони  працюють  у «Назареті»  зі своїми клієнтами. Клієнти ці різні – з
непростими долями.  Роботу вони проводять  як  індивідуально, так  і групового характеру.  Центр
знаходиться на місці колишньої  військової  ракетної частини, на руїнах якої  як  власними силами, так
і за сприяння  різних благодійних організацій,   усе було відновлено, як  мовиться,  з нуля.  Діяльність
«Назарету» здійснюється за власні кошти,  їм держава  ні в чому  не допомагає.   Створений  центр ще
чотирнадцять років тому, а ми, на жаль,  дізналися  про  нього   лише недавно. Зараз в ньому перебуває
30 залежних осіб.  Приймають  на реабілітацію в основному тільки чоловіків. І  ті, що є там зараз, –
майже  всі молоді хлопці.  Хоча в «Назареті» раді прийняти всіх, хто цього забажає, бо є  така мож-
ливість. Кожен з   клієнтів  має окрему кімнату  і живе тут  за певними  правилами. Самі себе харчують,
самі за собою прибирають; всі  залучені до  активної роботи – хто дрова рубає, хто порядкує на подвір’ї,
хто на кухні готує їсти. Реабілітаційний центр  має  власну ферму, де утримують коней, корів, поросят,
курей.  Є млин, де мелють борошно, з якого  і  печуть свій хліб.  Всюди дуже чисто, акуратно, довкола –
ідеальний порядок. Приміщення не закрите, усі  вільно ходять по вулиці. Немає ніяких воріт, ні тим
більше гратів. Якщо не хочеш тут бути – тебе ніхто  примусово  тримати не буде. Мали місце  випадки, що
клієнт побув три дні у «Назареті»  і поїхав. Були такі особи, що  не закінчували реабілітацію, зривалися
і їхали додому, а потім  знову поверталися.  Реабілітація триває  не місяць-два, а по півроку  й більше.
Працюють за програмою,  під назвою «12 кроків», яку обов’язково  потрібно пройти, але  немає  чітко
зазначено, що ось цей  крок ти зобов’язаний пройти за стільки днів чи стільки  тижнів – усе  індивіду-
ально. Хтось швидше проходить відповідний крок, хтось довше . Але  головне, що з тих людей, що
побували на реабілітації, відсотків 80-90 позбувається залежності. Були такі випадки, що вже ніхто не
вірив, що людина вилікується, але  вона  поверталася до нормального життя – і  роботу знаходила, і
сім’ю створювала.  Ми зустрілися там  з клієнтами центру,  вони розповіли нам свої історії,  про те, як
вони дізналися про «Назарет» і  як їм тут жилося.  Це  добре, що створюють такі  реабілітаційні центри,
бо  насправді проблема алкоголізму чи наркоманії є дуже серйозною і дуже великою на сьогоднішній
день. Тому, якщо є бажаючі, які хочуть дізнатися більш детально про «Назарет», або якщо  в когось  у
сім’ї виникли проблеми, пов’язані із залежністю від алкоголю, наркотиків чи  азартних ігор,  звертайте-
ся до нас, в  РЦ СССДМ. Ми  постараємося вам допомогти.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÂÅËÈÊÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÀ
ÕÎÄÀ – Ó ÒÓÐÖ²

Починаючи з 2014 року, військовий
журналіст, боєць добровольчого ба-
тальйону «Айдар», а нині боєць ба-
тальйону «Вікінг» ім. Сашка Білого
Катерина Валевська розпочала Все-
українську ходу на честь Героїв Май-
данів, Героїв російсько-української
війни, заради миру та перемоги   Ук-
раїни. Ця патріотична акція прохо-
дить під гаслами «Об’єднаємо Украї-
ну разом!», «Молитвами та постом
війну можемо зупинити!».

За цей період п. Катерина побувала в
більше ніж 900 районах України, бойо-
вих з’єднаннях, на фронтових позиціях.
Відповідно, зібрала більше 900 пра-
порів, на яких залишають свої побажан-
ня захисники Української держави та всі
небайдужі люди, хто прагне, щоб у нашій
державі нарешті настав мир, хто шанує і

поважає героїчну боротьбу украї-
нського народу.   Прапори вона
прикріплює до спеціальної мотуз-
ки, і в даний час протяжність їхня
становить більше 2 км.

Минулого четверга акція зі Скол-
івщини прибула на Турківщину. І
майже цілий день вона тривала на
площі, навпроти міської ради. Свої
патріотичні побажання на прапорі
Турківського району залишили го-
лови районної ради та райдержад-
міністрації Володимир Лозюк та
Олександр Лабецький, міський го-
лова Геннадій Когут, учасники Ре-
волюції Гідності, війни на Сході
нашої держави, учні шкіл та праці-
вники установ та організацій. На
завершення розписаний прапор
нашого району, а також прапор

ОУН, подарований учасниками АТО, також з патріотичними написами, приєднали до всеукраїнської
стрічки прапорів, багато з яких тривалий час були на передовій і вели в бій наших героїв.

Цього ж таки дня патріотична акція помандрувала на Старосамбірщину.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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19 березня відзначив своє 60-річчя
коханий чоловік, найкращий тато, люби-
мий дідусь та турботливий син, житель
смт. Бориня –Ярослав Іванович Ісайчик.

З нагоди ювілею
його щиро вітають
батько Іван, дружи-
на Оксана, дочки
Наталія та Андріана,
син Іван, зяті Мико-
ла та Олег, онуки
Вікторія, Єлизавета
і Давид. Дорогій їм
людині вони бажа-
ють ще довгих-дов-
гих років життя при
міцному здоров’ї, в
радості, достатку,
мирі, любові, під Гос-
подньою опікою і благословенням.

Журавлиним ключем відлітають
літа,

Сивина посріблила вже скроні,
Тільки в серці у Вашім та ж струна

золота,
Те ж тепло невгасиме в долонях.
Хай Ваші сили прибудуть, здоров’я

зміцніє,
Хай Матінка Божа Вас обігріє.
Дай Боже Вам жити і горя не знати,
Щоб сотую весну із нами стрічати!

Профспілковий комітет і колектив Бо-
ринського професійного ліцею народних
промислів і реме-
сел щиросердеч-
но вітають із 60-
річним ювілеєм
працівника ліцею
– Ярослава Івано-
вича Ісайчика  – і
бажають шанов-
ному ювіляру
міцного здоров’я,
радості, великого
людського щастя,
здійснення планів
і мрій, миру, дос-
татку, довголіття.

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!

25 березня завітає 60-річний ювілей
 до Анастасії Степанівни Дрофич з м. Тур-
ка.

Дорогу і люблячу,
чуйну і турботливу
матусю, бабусю, се-
стру і тітку – з наго-
ди ювілейного свя-
та – сердечно віта-
ють діти, онуки, сес-
тра з сім’єю, племі-
нники і бажають,
аби Господь дару-
вав їй міцне здоро-
в’я, світлі і радісні,
без хвилювання і
журби, дні, доста-

ток, мир, повагу від людей, любов рідних
і Свою ласку на многії літа.

Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей.
Всі, що найкращі на землі є, квіти
Даруємо Вам в цей святковий день.
Із ювілеєм щиро Вас вітаєм,
Бажаєм щастя і добра.
І щиро Богородицю благаєм,
Щоб Своїм покровом обняла.

Пройшовши непростий шлях сімейно-
го становлення, успішно склавши іспит на
предмет терпіння та взаєморозуміння,
багатодітне подружжя, маючи п’ятеро
своїх діточок, гостинно, з великою хрис-
тиянською любов’ю, прийняло в свої щирі
й надійні обійми, як рідну, дівчинку Хрис-
тинку, якій доля мало не з самого народ-
ження щораз підносила  все нові й нові
випробування. Здавалося, їм ніколи не
буде кінця. Як розповідає Тарас, рішен-

ня про це було не простим, але цілком
усвідомленим. Він чітко розумів, яка
відповідальність лягає на сім’ю, й у пер-
шу чергу – на нього особисто, адже Гос-
подь вибрав саме його для великої місії
– зігріти любов’ю та виховати маленьку

людину, яка, наче потопаюче миле коше-
нятко, що хвилею прибилося до тихого
благодатного берега, чекає на турботу й
порозуміння.

 – Щораз дивлячись по телебаченні, як
в нашому жорстокому світі батьки відмов-
ляються від своїх новонароджених дітей,
іноді викидають їх помирати на смітник
чи роблять сиротами через вживання
алкоголю чи наркотиків, все частіше за-
мислювався над цією проблемою. Якось

вночі не спалося, в го-
лові роїлася думка, а
чому б не взяти на ви-
ховання дитинку, об-
ділену долею. Вранці
розповів про намір
дружині. По правді ка-
жучи, – пригадує Та-
рас, – цю ідею вона
спочатку сприйняла з
осторогою. Не давали
спокою сумніви, а чи
вдасться замінити ди-
тині батьків, чи зможе
налагодити справді
довірливі стосунки , а
що коли не буде взає-
морозуміння і лише
поранить дитяче сер-
це, спрагле любові й
добра. Поза тим ми-
нали дні, а з ними роз-
сіювалися сумніви. В
надії на Божу допомо-

гу, поділившись наміром з дітьми, та от-
римавши підтримку, подружжя вирішило
створити прийомну сім’ю. Зареєстрував-
шись у відділі сім’ї та молоді Турківської
РДА, почали збирати необхідні докумен-
ти. Згодом пройшли спеціальні курси, оз-

найомилися з методикою спілкування з
прийомними дітьми для налагодження
щирих доброзичливих стосунків, щоб  ди-
тина в новій сім’ї максимально швидко
призвичаїлася й почувала себе комфор-
тно й затишно, щоб здобула свій малень-
кий острівець щастя. Віруюче подружжя
завжди щиро молилося, благаючи в Гос-
пода благословення в своїх намірах.
Відбулося декілька зустрічей з дівчиною,
які вселяли надію…

А минулого тижня сім’я Бриндаків рад-
існо зустріла в своїй затишній оселі Хрис-
тинку, як рідну дочку, як сестричку. Веселі
обличчя Тараса та Наталії, їхніх діточок
Вероніки, Соломії, Сніжани, Анжели, Та-
раса світилися радістю, випромінювали
доброзичливість та щирість, адже в їхній
сім’ї – поповнення. Та й Христина не при-
ховувала вдячності. Турка та нова роди-
на їй сподобалася, їй тут затишно, почу-
вається захищеною. Правда, наразі вона
ще не має обов’язків, як усі інші члени
родини, Але невдовзі освоїться й вибере
для себе якесь улюблене заняття як в
сімейному господарстві, так і шкільному
та позашкільному житті. Серед її захоп-
лень: танці, спів, читання та малювання.
Хоча коло її уподобань може значно роз-
ширитися, адже діти в дружній сім’ї Брин-
даків відвідують музичну школу, займа-
ються в спортивних секціях (шашки ,
теніс), гуртках БДЮТу.

Надзвичайно позитивно відгукуються
про нову прийомну сім’ю й у Турківській
РДА. Власне заступник голови Юрій Лило,
начальник служби в справах дітей Ірина
Стебівка, директор  РЦСССДМ Марія
Павлик  нещодавно відвідали родину й
пересвідчилися, що тут справді зразкові
умови для проживання й панує любов і
злагода, щирі доброзичливі стосунки. І це
вселяє надію на добру перспективу. Тим
більше, що сім’я має намір прийняти в
свої обійми й душевно зігріти хлопчика
Андрійка, який уже тиждень жив у родині.
Зараз він на відпочинку в дитячому та-
борі на Київщині. А коли буде на те Божа
воля, то родина може взяти на вихован-
ня аж четверо дітей, що з різних причин
потрапили в складні життєві обставини.
Такі добрі наміри в сім’ї Бриндаків справді
є. Тут не бояться зайвий раз обняти
близьку людину і сказати, як її люблять.
Нехай краще цей раз буде зайвим, ніж
тим, що не вистачає.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÍÅ ÌÎÆÍÀ ÏÎ×ÀÒÈ ÆÈÒÒß Ç ÏÎ×ÀÒÊÓ,
але його можна продовжити по - іншому

Незбагненний Господній промисел. Ми ніколи не знаємо, що чекає нас на
життєвій дорозі, які труднощі чи трагічні випадки доведеться пережити, з
якими людьми зустрітися, коли і з ким радіти, а чи сумувати, які дні та роки
будуть для нас погожими і сонячними, а які похмурими, переповненими болем
та печалями. Важливо, щоб у щоденній  круговерті ми пам’ятали моральне
правило, за яким треба жити – завжди, за будь-яких  обставин , залишатися
людиною, бути письменником своєї долі, а не читачем чужої. При цьому також
потрібно розуміти, що життя – це важке завдання, яке ще жодна людина не
вирішила без помилок.  Власне позитивна, повчальна історія родини Тараса та
Наталії Бриндаків з міста Турка може слугувати прикладом для багатьох
сімей, яким ніяк не вдається побороти згубні пристрасті та звички, знайти
себе в непростому життєвому вирі сьогодення, подати рятівну руку допомо-
ги ближньому, що потребує нашої уваги й підтримки.

ÇÎËÎÒ² ÌÅÄÀË² ²ÂÀÍÀ ÌÀÐ×ÈØÀÊÀ
Національна паралімпійська збірна команда України успішно виступила на ХІІ зимовій Паралімпіаді в Південній Кореї,

виборовши 22 медалі - 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових.
Першу золоту медаль для збірної України у біатлоні (спринт - 7,5 км, індивідуальна гонка, коротка дистанція), заво-

ював ВІТАЛІЙ ЛУК’ЯНЕНКО  - наш прапороносець, незрячий спортсмен. До перемоги його привів гайд (спортсмен-лідер,
який веде по лижні незрячого) - ІВАН МАРЧИШАК , наш земляк із Яворова. Через декілька днів Віталій Лук’яненко з
гайдом Іваном Марчишаком вибороли і друге «золото» у біатлоні, на дистанції 15 км.

Іван Марчишак, 1996 р.н., майстер спорту, навчався у Сянківській школі, а
свої перші успіхи у лижному спорті здобував у Турківській ДЮСШ «Бескид» під
керівництвом тренера Василя Костишака. Після школи закінчив Броварське
вище училище фізичної культури.

До речі, заслуга в золотих медалях паралімпійців є й нашого Західного реаб-
ілітаційно-спортивного центру (директор Наталія Рода) Національного коміте-
ту спорту інвалідів України (президент, Герой України, Валерій Сушкевич), де
паралімпійці проводили тренувальні збори. Західний реабілітаційно-спортив-
ний центр на Турківщині появився завдяки проведенню змагань з лижних пе-
регонів «Сянківська лижня», організаторами яких були Львівська обласна рада
«Колос» (голова Олег Гришко, перший директор Західного реабілітаційно-
спортивного центру, на жаль, покійний), відділ молоді, спорту та туризму Туркі-
вської РДА (начальник Богдан Москаль), Турківська ДЮСШ «Бескид» (директо-
ри - Володимир Мамчук (на жаль, покійний), Олег Мельник) та Сянківська
сільська рада (тодішній голова Степан Василечко). На колись популярній
«Сянківській лижні» свої перші кроки в офіційних змаганнях робили і відомі
тепер біатлоністки Олена Підгрушна та п’ятирічна Настя Меркушина.

Іван Марчишак, свій успіх прокоментував так: «Гайдом став у Віталія Лук’яненка після чемпіонату світу в Німеччині у 2017 році.
Підготовку до нового сезону у травні 2017 року, як завжди, розпочали в Західному центрі, дальше, в червні, збір проводили у
Фінляндії (тренування в лижному тунелі), наступний збір в липні відбувся в Болгарії на високогір’ї – висота більше 2000 м, в серпні
готувалися на лижеролерних трасах в Естонії, завершували літню підготовку знову у Західному центрі. На перший сніг поїхали
тренуватися у Фінляндію, а основний етап підготовки до паралімпійських ігор проходив в Італії, в Альпах, на високогір’ї».

Ольга ТАРАСЕНКО.
19-21 квітня 2018 року в Міжнародному аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького пройде VІІ Міжнародна виставка та

форум з підтримки фермерства «AGROPORT WEST LVIV 2018».
Захід зорієнтований на розвиток потенціалу дрібних та середніх виробників аграрного сектору, а також промоцію вироб-

ничого потенціалу підприємств харчової промисловості Львівської області.
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Районна рада, як колегіальний орган,
представляє спільні інтереси територі-
альних громад сіл, селища та міста Турк-
івського району. Тому все, що зроблено
за звітний період, є результатом колек-
тивної праці кожного депутата, постійних
комісій, президії районної ради, сесійної
діяльності, роботи виконавчого апарату
районної ради, співпраці з районною
державною адміністрацією, селищною,
міською та сільськими радами, керівни-
ками підприємств, установ та громадсь-
кості району.

Як голова районної ради, я прагнув щоб
рада якомога ефективніше виконувала
покладені на неї обов’язки, послідовно
діяла у межах Конституції України, Зако-
ну України «Про місцеве самоврядуван-
ня в Україні», інших нормативно-право-
вих актів, регламенту роботи районної
ради, із врахуванням інтересів територі-
альних громад.

Як і передбачено законом, районна
рада проводить свою роботу сесійно. Дот-
римуючись одного із основних принципів
місцевого самоврядування – принципу
гласності.

Упродовж звітного періоду проведено
7 сесій районної ради, 8 пленарних засі-
дань: 5 чергових та 2 позачергові, на яких
розглянуто 133 питання. Переважна
більшість з них стосувалася бюджету, за-
безпечення соціально-економічного та
культурного розвитку району.

Прийнято :
20 – рішень з питань бюджету (затвер-

дження, виконання, внесення змін до
районного бюджету);

20 – соціально-економічного розвитку
району;

13 – з питань управління об’єктами рай-
онної комунальної власності;

5 – регулювання земельних відносин;
10 – направлені на вирішення питань

розвитку освіти, культури;
6 – з питань охорони  здоров’я та соц-

іального захисту населення;
Розглянуто 11 депутатських запитів, а

саме: по 2 запити від А.Перога та І.Дуди,
по одному – від М.Іваніка, М.Хорта, В.Кос-
тишака, М.Повханича, М.Павлик, Н.Я-
ворської, С.Залуги та О.Галишин.

Хочу зазначити, що виконавчим апара-
том районної ради постійно здійснюєть-
ся аналіз виконання запитів, а про ре-
зультати розгляду кожного запиту озву-
чувалось на сесії районної ради.

З метою вирішення проблемних питань
району, за ініціативи депутатів, районною
радою підготовлено та схвалено 18 звер-
нень до Верховної Ради України, Прези-
дента України, Кабінету Міністрів Украї-
ни, обласних організацій, зокрема щодо
передачі повноважень на місця у сфері
земельних відносин; щодо рентної пла-
ти за спеціальне використання лісових
ресурсів; щодо припинення торгівлі з
тимчасово окупованими районами До-
нецької та Луганської областей; щодо
збільшення оплати праці у сфері охоро-
ни здоров’я, збільшення медичної суб-
венції Державного бюджету на 2017 рік;
щодо недопущення скасування морато-
рію на продаж сільськогосподарської
землі; про необхідність збереження ме-
режі закладів охорони здоров’я та недо-
пущення звільнення працівників; щодо
внесення змін до Земельного кодексу
України в частині надання можливості
приватизації та отримання у власність
декількох земельних ділянок;  щодо зни-
ження тарифу на електроенергію; щодо
відновлення кінцевої зупинки для марш-
рутів Турківського напрямку з АС-8
м.Львів (площа Двірцева, 1, головний за-
лізничний вокзал); про заборону вируб-
ки ялиці білої на новорічні ялинки у лісо-
вих насадженнях Львівської області;
щодо підтримки та якнайскорішого прий-
няття важливих для розвитку гірських
регіонів України законопроектів; щодо
виділення додаткової дотації з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюд-

жету видатків з утримання закладів осві-
ти та охорони здоров’я;  щодо необхід-
ності проведення капітального ремонту
дороги Турка-Східниця; щодо прийняття
нового Виборчого кодексу України; щодо
недоцільності приєднання Турківського
районного суду Львівської області до
Самбірського окружного суду; щодо при-
зупинення впровадження в дію «Стратегії
реформування лісового господарства
України на період до 2022 року».

Звичайно, відповіді на звернення да-
леко не в усьому влаштовують депутатів,
та й загалом турківську громаду, але вони
є, і, можливо, коли відбудеться децент-
ралізація влади в Україні, з порушених
питань будуть прийняті конкретні рішен-
ня на користь місцевих громад. А поки
що вони створюють для цього підґрунтя
й нагадують про існуючі проблеми.

У 2017 році затверджено 37 районних
галузевих програм.

Прийняті програми перш за все дають
можливість передбачити у місцевих бюд-
жетах кошти на вирішення того чи іншого
питання.

Вважаю, що маємо позитивні напрацю-
вання в організаційному забезпеченні
сесій ради. Депутати мають можливість
отримати необхідні матеріали в повному
обсязі. Проекти рішень завчасно, відпо-
відно до норм Закону України «Про дос-
туп до публічної інформації», розміщує-
мо на офіційному сайті районної ради за
20 робочих днів до початку сесії. А згідно
внесених змін до статті 59 Закону Украї-
ни «Про місцеве самоврядування в Ук-
раїні», результати поіменного голосуван-
ня оприлюднюємо на сайті районної ради
в день проведення сесії.

У звітному періоді активно працювала
президія районної ради і, як дорадчий
орган, забезпечувала ефективність робо-
ти депутатського корпусу, опрацьовува-
ла пропозиції, особливо щодо питань, які
викликали зауваження та дискусії на за-
сіданнях постійних комісій, узгоджувала
остаточний порядок денний пленарних
засідань. За цей час проведено 10 засі-
дань.

Важливою складовою роботи районної
ради є діяльність шести постійних комісій
ради, на яких вивчаються та детально оп-
рацьовуються проекти рішень, що вино-
сяться на пленарні засідання. За звітний
період проведено 40 засідань постійних
комісій, у тому числі 21 спільне. Розгля-
нуто 212 питань.

Найбільше питань розглянуто комісією
з питань бюджету, фінансів, інвестицій та
соціально-економічного розвитку райо-
ну - 66 питань, з охорони навколишнього
середовища, розвитку лісового господар-
ства, земельних відносин та питань уп-
равління об’єктами спільної власності
територіальних громад району - 39 пи-
тань, з гуманітарних питань, питань мо-
лоді, засобів масової інформації та соц-
іального захисту населення – 32 питан-
ня, з питань міжрегіональних відносин,
прикордонного співробітництва та роз-
витку туризму – 32 питання, з питань за-
конності, правопорядку, депутатської
діяльності та етики, місцевого самовря-
дування та адміністративно – територі-
ального устрою -31 питання та з питань
промисловості, транспорту, доріг та буді-
вництва, підприємницької діяльності – 14
питань.

Налагоджено систематичний контроль
за станом виконання ухвалених рішень.
Питання «Про хід виконання рішень рай-
онної ради VII скликання за 2017 рік»
слухалося на засіданні ХVIIІ сесії район-
ної ради VII скликання 21 грудня 2017
року та прийнято відповідне рішення №
355. Але в той же час вважаю, що постійні
комісії ще не в повній мірі використову-
ють надані їм повноваження, особливо в
питаннях контролю за виконанням
рішень ради.

Аналіз свідчить також, що декому з де-
путатів варто відповідальніше відноси-
тись до відвідування засідань комісій і

активніше працювати в них.
В цілому я задоволений злагодженою

роботою депутатського корпусу з усіх пи-
тань, які виносились на пленарні засі-
дання ради та засідання постійних
комісій. Хоча представництво політичних
сил в районній раді широке, порозумін-
ня було з кожною політичною силою, бо
всі розуміли: від наших рішень залежить
подальший розвиток району, втілення в
життя тих позитивних процесів, які покра-
щують добробут людей і забезпечують
соціально-економічний розвиток району.

З метою тісної взаємодії та обміну дос-
відом ми практикуємо проведення нарад
та семінарів з посадовими особами
органів місцевого самоврядування.

За звітний період проведено 10 таких
заходів з головами, секретарями, бухгал-
терами та землевпорядниками
сільських, селищної та міської рад.

Працівники місцевих рад мали змогу
пройти курси підвищення кваліфікації у
Львівському регіональному інституті дер-
жавного управління Національної ака-
демії державного управління при Прези-
дентові України.

Значна увага працівниками виконавчо-
го апарату приділялася роботі із доку-
ментами.  У звітному періоді до Турківсь-
кої районної ради надійшло та опрацьо-
вано 805 документів. Підготовлено та
направлено в різні установи, організації,
підприємства 652 документи.

Серед усіх напрямів діяльності голови
районної ради, визначених діючим зако-
нодавством, особливе місце відведено
організації роботи з розгляду звернень
громадян та забезпечення їх особистого
прийому керівництвом ради.

Відповідно до Закону України «Про
звернення громадян», мною проводив-
ся прийом громадян не лише у чітко виз-
начені дні згідно з графіком, але й при
необхідності щоденно. На особистому
прийомі було прийнято 1104 громадяни.

За звітний період до районної ради
надійшло 662 письмових, 736 усних звер-
нень та 4 електронні. Зауважу, що всі звер-
нення розглядалися вчасно, а заявників
у визначені законодавством терміни
інформували про результати їх розгляду.

Декілька слів скажу про звернення гро-
мадян, що стосувалися допомоги  жите-
лям нашого району, які опинилися в
скрутному становищі, та учасникам АТО.

Завдяки  підтримці депутатів, вдалося
частково вирішити ці соціальнозначимі
питання та надати адресну грошову до-
помогу 648 мешканцям району.

513 000 гривень було використано для
виплати матеріальної допомоги соціаль-
но не захищеним категоріям громадян
нашого району.

На поховання померлих чи загиблих
учасників АТО використали 20 000 гри-
вень.

36 000 гривень надано військовозобо-
в’язаним, які уклали контракт з військо-
вими частинами на проходження військо-
вої служби у Збройних Силах України.

52 учасники АТО одержали по 1 000 гри-

вень матеріальної допомоги.
У серпні 2017 року Львівська обласна

рада та обласна асоціація місцевих рад
«Ради Львівщини» вдруге організували
поїздку до Луганської області,  в складі
якої був і я. Завдяки матеріальній
підтримці працівників наших місцевих
рад, я зміг поїхати із подарунками для
бійців на передовій.

Користуючись нагодою, я щиро дякую
від депутатського корпусу районної ради
жителям району за матеріальну та мо-
ральну підтримку наших захисників. На
особливі слова вдячності заслуговують
люди, які з власної ініціативи проводять
збір та доставку всього необхідного на
передову.

За звітний період прийнято 66 розпо-
ряджень голови районної ради з основ-
ної діяльності та 101 кадрове розпоряд-
ження.

Але я розумію, що для вирішення по-
ставлених перед собою завдань мало
займатися тільки основною  діяльністю
ради, тому я беру активну участь у роботі
обласної асоціації місцевих рад «Ради
Львівщини», Карпатському форумі наро-
довладдя, сесіях і постійних комісіях
Львівської обласної ради та колегії
Львівської ОДА. Цікавим був форум місце-
вого розвитку в м. Трускавець (червень
2017 року), де одним з питань було інтен-
сифікація співпраці між корпусом народ-
них депутатів і представниками органів
місцевого самоврядування.

2017 рік був не простим. Упродовж ба-
гатьох років так складаються обставини,
що одним із пріоритетних завдань є пи-
тання вчасного забезпечення праців-
ників бюджетних установ заробітною
платою.

Бюджет району за 2017 рік по надход-
женнях виконано на 536 млн. 332 тисячі
900 грн., що становить  100,1 % від пла-
нових призначень. До місцевого бюдже-
ту надійшло податків і неподаткових пла-
тежів, в сумі 53 млн. 633 тис. 300 грн., при
плані 49 млн. 057 тис. 200 грн., або 109,3
%. Основним джерелом доходів зали-
шається податок на доходи фізичних осіб
(65,6% питомої ваги). Надійшло даного
податку 35 млн. 163 тис.900 грн., що ста-
новить 105,4 відсотки до уточненого пла-
ну.

Крім цього. в районі зібрано до дер-
жавного бюджету 22,9 млн. грн., та об-
ласного – 7,3 млн. грн.

Видатки районного бюджету склали
532 млн. 514,1 тис. грн. (98,8 %), при уточ-
неному плані 541 млн. 75,1 тис. грн.

В результаті проведених заходів, про-
тягом 2017 року був ліквідований дефі-
цит по заробітній платі, на суму 30 млн.
569 тис. грн., за рахунок залучення за-
лишків бюджетних коштів, за рахунок пе-
ревиконання дохідної частини бюджету
та залучення коштів стабілізаційної до-
тації та субвенцій з державного бюджету.

Завдяки проведеним вищевказаним
заходам, усі працівники бюджетних уста-
нов району, що фінансуються з місцевого
бюджету, отримали заробітну плату за
2017 рік.

Щодо соціально-економічного розвит-
ку, у 2017 році маємо непогані здобутки.
З державного,  обласного, районного та
сільських бюджетів для розвитку нашого
краю вдалося залучити більше 30
мільйонів гривень. Це субвенційні кошти
на соціально-економічний розвиток ок-
ремих територій, за рахунок обласних
програм, та кошти за рахунок обласного
конкурсу місцевого розвитку. Всі кошти
спрямовано на будівництво, ремонт зак-
ладів соціально-культурної сфери, інфра-
структурні проекти, придбання обладнан-
ня.

Хочу сказати, що в 2017 році нам вда-
лося подати на обласний конкурс 35 про-
ектів. 17 проектів громад стали перемож-
цями обласного  конкурсу та успішно ре-
алізовано, а саме:

1. Придбання апарату ультразвукової
діагностики для Боринської комунальної
міської лікарні – 395,0 тис. грн. (в т.ч. об-
ласний бюджет – 200,0 тис. грн., місце-
вий бюджет – 175,0 тис. грн., інші джере-
ла – 20,0 тис. грн.);

2. Реконструкція системи опалення
лікарської амбулаторії в селі Лімна –
260,466 тис. грн. (в т.ч. обласний бюджет
– 130,233 тис. грн., місцевий бюджет –
113,313 тис. грн., інші джерела – 16,920
тис. грн.);

3. Капітальний ремонт Верхньовисоць-
кої лікарської амбулаторії – 169,744 тис.
грн. (в т.ч. обласний бюджет – 84,872 тис.
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грн., місцевий бюджет – 64,233 тис. грн.,
інші джерела – 20,639 тис. грн.);

4. Реконструкція лікарської амбулаторії
в селі Ясениця – 259,306 тис. грн. (в т.ч.
обласний бюджет – 129,563 тис. грн.,
місцевий бюджет – 103,653 тис. грн., інші
джерела – 26,0 тис. грн.);

5. Реконструкція будівлі Народного
дому в с. Багнувате Риківської сільської
ради – 219,297 тис. грн. (в т.ч. обласний
бюджет – 115,012 тис. грн., місцевий бюд-
жет – 70,145 тис. грн., інші джерела –
34,140 тис. грн.);

6. Реконструкція Народного дому в с
Вовче – 299,860 тис.грн. (в т.ч. обласний
бюджет – 149,930 тис. грн., місцевий бюд-
жет – 129,095 тис. грн., інші джерела –
20,815 тис. грн.);

7. Реконструкція вуличного освітлення
вул. Травнева м.Турка – 261,790 тис. грн.
(в т.ч. обласний бюджет – 130,0 тис. грн.,
місцевий бюджет – 113,790 тис. грн., інші
джерела – 18,0 тис. грн.);

8. Реконструкція вуличного освітлення
в м. Турка по вулицях Самбірська, Д.Га-
лицького та Круг Городище – 294,209 тис.
грн. (в т.ч. обласний бюджет – 138,109 тис.
грн., місцевий бюджет – 113,790 тис. грн.,
інші джерела – 18,0 тис. грн.);

9. Капітальний ремонт Турківського на-
вчально-виховного комплексу «загально-
освітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
– дошкільний навчальний заклад» (зам-
іна вікон на металопластикові) – 299,028
тис. грн. (в т. ч. обласний бюджет – 149,514
тис. грн., місцевий бюджет – 122,038 тис.
грн., інші джерела – 27,476 тис. грн.);

10. Капітальний ремонт Присліпсько-
го НВК «Заходи з енергозбереження,
внутрішні роботи) села Присліп – 138,0
тис. грн. (в т.ч. обласний бюджет – 68,0
тис. грн., місцевий бюджет - 59,276 тис.
грн., інші джерела – 10,724 тис. грн.);

11. Капітальний ремонт санвузлів у
Вовченському НВК – 296,304 тис. грн. (в
т.ч. обласний бюджет – 148,152 тис. грн.,
місцевий бюджет – 119,085 тис. грн., інші
джерела – 29,067 тис. грн.);

12. Капітальний ремонт Карпатського
НВК – 239,195 тис. грн. (в т.ч. обласний
бюджет – 119,597 тис. грн., місцевий бюд-
жет – 98,624  тис. грн., інші джерела –
20,974 тис. грн.);

13. Капітальний ремонт Либохорської
ЗОШ І-ІІ ступенів – 295,363 тис. грн. (в т.ч.
обласний бюджет – 145,410 тис. грн.,
місцевий бюджет – 124,406 тис. грн., інші
джерела – 25,547 тис. грн.);

14. Капітальний ремонт Завадівського
НВК – 288,515 тис. грн. (в т.ч. обласний
бюджет – 144,258 тис. грн., місцевий бюд-
жет – 119,710 тис. грн., інші джерела –
24,547 тис. грн.);

15. Заходи з енергозбереження по Роз-
луцькому НВК (капітальний ремонт) –
299,756 тис. грн. (в т.ч. обласний бюджет
– 149,878 тис. грн., місцевий бюджет –
118,588 тис. грн., інші джерела – 31,290
тис. грн.);

16. Капітальний ремонт системи опа-
лення і заміни вікон Верхньояблунсько-
го НВК ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ – 297,251 тис. грн.
(в т.ч. обласний бюджет – 147,396 тис.
грн., місцевий бюджет – 125,136 тис. грн.,
інші джерела – 24,719 тис. грн.);

17. Капітальний ремонт Сянківської
ЗОШ І-ІІ ступенів – 299,761 тис. грн. (в т.ч.
обласний бюджет – 149,780 тис. грн.,
місцевий бюджет – 116,748 тис. грн., інші
джерела – 33,233 тис. грн.).

У рамках реалізації цих проектів залу-
чено 2 млн. 500 тисяч грн. із обласного
бюджету (до речі, працівники апарату
районної ради допомагали розробляти
дані проекти для місцевих рад).

Щоб не бути голослівним, скажу, що в
освіті ми мали 43 об’єкти, включаючи ви-
щезгадані проекти. У когось може виник-
нути слушне запитання: мало це, чи ба-
гато? Звичайно, хотілося б більше, але
виходимо з фінансової спроможності. Це
ремонт, реконструкція, заходи з енергоз-
береження шкіл в селах Сигловате, Бо-
берка, Верхнє, Яворів, Гусне, В.Яблунь-
ка, Лосинець, Радич, Закіпці, Ісаї, Крив-
ка, Матків, Яблунів, Лопушанка, Явора,
Шандровець, В.Висоцьке . Також хочу
відзначити, що для 15 освітніх установ
району закуплено апаратуру та облад-
нання з тим, щоб покращити навчально-
виховний процес. Працюємо й над питан-
ням облаштування спортивних майдан-
чиків, зокрема в селах Бітля, Шум’яч та
м.Турка. Також придбано шкільний авто-
бус, на який було виділено з державного
бюджету 1500.0 тис. грн. та 67.8 тис. грн.
– з районного бюджету.

Щодо медицини, то тут у 2017 році ми
реалізували 10 об’єктів, серед  яких –
ремонт ФАПів у селах Сигловате, Бітля,
Жукотин, Присліп; капітальний ремонт,
реконструкція та встановлення опален-
ня в лікарських амбулаторіях сіл В.Ви-
соцьке, Ясениця, Лімна, Вовче, закупів-
ля для них обладнання, а також для цен-
тральної районної та Боринської міської
лікарень.

У цьому контексті не можна не згадати
придбання санітарного автомобіля для
Турківської КЦРЛ, вартістю 500 тис. гри-
вень, діагностичного обладнання для
Боринської міської лікарні, яке коштує
400 тис. гривень.

Хочу відзначити, що культура теж не за-
лишилася без уваги. Проведено ремонт
приміщень народних домів у селах Крин-
тята, Боберка, Ластівка, Н.Турів,  Сянки,
смт.Бориня. Придбано музичну апарату-
ру для народних домів сіл Хащів, Багну-
вате, Риків, Ропавське, Лімна, Вовче, За-
вадівка, Ісаї, Боберка, Н.Яблунька.

По місті Турка завершено 3 об’єкти з
освітлення вулиць.

У сфері розвитку інфраструктури залу-
чено шість проектів. Це капітальний ре-
монт дороги сіл Зубриця, Карпатське,
Красне, облаштування сільського стаді-
ону в селі Вовче, закупівля металевих
конструкцій автобусних зупинок с.Лімна
та облаштування дитячого майданчика в
м.Турка.

Під час проведення конкурсу
Львівською обласною радою «Екологіч-
но чистий населений пункт» надано до-
помогу при написанні проекту громадам
Ясеницької та Ільницької сільських рад.
Проект Ільницької сільскої ради «Облаш-
тування та закупівля сміттєвих контей-
нерів» – яка стала переможцем конкур-
су, отримала 30 000,00 гривень.

Також нам вдалося реалізувати інно-
ваційний проект за програмою ООН та
ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду – III» – «Реконструкція системи
опалення у лікарській амбулаторії села
Вовче зі встановленням теплового насо-
са повітря – вода». Для реалізації цього
проекту залучено кошти в сумі 200 000
гривень з Європейського Союзу, 20 000
гривень громади та з районного бюдже-
ту – 265 000 грн.

Проект ГО «Агенція регіонального роз-
витку Турківщини» став переможцем в об-
ласному конкурсі серед громадських
організацій Львівщини з заходом «Про-
ведення еко-культурного фестивалю
«День Дністра – 2017р».

У 2017 році ми продовжили співпрацю
з польськими партнерами. Так 17 верес-
ня, спільно з 28 Державною пожежно-
рятувальною частиною ГУ ДСНС Украї-
ни у Львівській області та гміною Ноздр-
жець, ми відсвяткували День рятівника
України. Наші сусіди подарували 12 ком-
плектів нової робочої форми, 6 пожеж-
них рукавів та 12 пар гумових чобіт. Ми і
надалі будемо підтримувати з ними тісні
стосунки.

Не можна не відзначити захід у 2017
році –  Всесвітні Бойківські фестини, що
проходили 2-6 серпня. За ці дні проведе-
но багато конференцій, зустрічей, кон-
цертів, конкурсів. Представити Турківщи-
ну як центр Бойківщини старалися всі
мешканці району, місцеві ради, гро-
мадські активісти. Для проведення цьо-
го заходу з районного бюджету було вид-
ілено 100 000 гривень.

Протягом 2017 року, як і в попередні
роки, районна рада продовжувала робо-
ту по управлінню майном районної кому-
нальної власності.

На сесіях районної ради, за поданням
постійної депутатської комісії з питань
охорони навколишнього середовища,
розвитку лісового господарства, земель-
них відносин та управління об’єктами
спільної власності територіальних гро-
мад району, було розглянуто 19 майно-
вих питань. Вони в основному стосували-
ся оренди майна районної комунальної
власності.

Хотів би зупинитися зокрема на ситу-
ації, що склалася з орендними відноси-
нами у відділі культури і туризму Турківсь-
кої РДА.

У зв’язку з незадовільною роботою
відділу, 30 червня 2017 року на XIV сесії
депутатами було заслухано інформацію
відділу культури і туризму Турківської РДА
«Про оренду майна спільної власності
територіальних громад Турківського рай-
ону, що перебуває на балансі установи».
За підсумками обговорення, роботу

відділу культури і туризму Турківської РДА
по організації передачі в оренду майна
спільної власності територіальних гро-
мад Турківського району, що перебуває
на балансі установи, було визнано неза-
довільною та позбавлено права на по-
дальшу передачу в оренду майна спільної
власності територіальних громад Туркі-
вського району.

Розпорядженням голови районної
ради № 67 від 19.10.2016 р. було утворе-
но комісію з проведення конкурсу на пра-
во оренди майна районної комунальної
власності. Комісією було здійснено всі
заходи, передбачені Законом України
«Про оренду державного та комуналь-
ного майна» та рішенням №77 V сесії
районної ради VI скликання від
14.07.2011 року «Про затвердження нор-
мативних документів щодо оренди май-
на спільної власності територіальних гро-
мад Турківського району Львівської об-
ласті».

За підсумками проведених конкурсів,
було укладено нові договори оренди, за
виключенням приміщень, загальною
площею 42,7 кв. м, які знадобилися для
роботи районного Народного дому. Орен-
дна плата за новими договорами за пер-
ший місяць становила 4439,0 (чотири
тисячі чотириста тридцять дев’ять) гри-
вень. Попередньо орендарі в загально-
му платили 1134,0 грн. Тобто, доходи від
оренди для відділу культури збільшили-
ся майже в 4 (чотири) рази!

Перегляд договорів оренди проводить
відділ освіти. Думаю, це буде пересторо-
гою і для інших орендодавців.

На жаль, залишається невиконаним
рішення №155 VIII позачергової сесії VII
скликання від 01 грудня 2016 року «Про
проведення конкурсу на право оренди
майна районної комунальної власності -
приміщення на 3 поверсі будинку Бо-
ринської КМЛ, за адресою: смт. Бориня,
вул. Миколайчука, 90». Всі заходи, перед-
бачені рішенням і законодавством, були
здійснені: утворено конкурсну комісію,
проведено експертну оцінку, проведено
конкурс. Переможець конкурсу мав би
платити 2500,0 гривень за оренду при-
міщення.

Однак головний лікар Боринської КМЛ
Маркін І.І. провів свій конкурс на це ж при-
міщення, переможець цього конкурсу
сплачує 79,67 грн. Хоча аптека так і не
почала працювати.

Різниця, як ви бачите, становить 2420,0
гривень. Тільки за 9 місяців минулого
року Боринська КМЛ втратила 21780,0
гривень.

На виконання рішення № 135 VІІ сесії
VII скликання від 06.10.2016 року «Про
приватизацію способом конкурсу нежит-
лової будівлі за адресою: вул. Військове
містечко, будинок 8 б, с. Завадівка Туркі-
вського району» було утворено комісію,
яка також провела всю необхідну роботу,
і 18 грудня бокси були продані за 366
000,00 (триста шістдесят шість тисяч гри-
вень), при стартовій ціні 306 000,00 (три-
ста шість тисяч гривень). Договір купівлі-
продажу укладений, і ми очікуємо на по-
ступлення коштів до районного бюджету.

Як бачимо, при ефективному управлінні
майно приносить прибутки районному
бюджету. Основне в даному питанні –
дотримуватись вимог законодавства.

Які ж плани на 2018 рік?
Звичайно, перед нами стоять непрості

виклики, адже реалізовуватимемо ме-
дичну та освітню реформи. А тому я би
дуже хотів, щоб вони принесли користь
найперше в медицині – пацієнтам, а в
освіті – учням.

Важливо і те, щоб кожна громада сьо-
годні мала свою стратегію розвитку і пред-
метно займалась залученням інвестицій.
Тема залучення інвестицій є критично
важливою для подальшого існування
громад, адже вічно їм давати кошти не
будуть. Громади повинні вишуковувати
додаткові джерела  надходжень, створю-
вати сприятливий інвестиційний клімат
та рекламувати інвестиційно привабливі
землі. Завдання для кожного керівника
органу місцевого самоврядування – на-
вести лад у своєму селі.

«Стратегія розвитку гірських тери-
торій» – це така собі дорожня карта та
такий собі орієнтир нам для роботи. Не
заради похвали, хочу відзначити, що ми
ще три роки тому на форумі народовлад-
дя пропонували оцю теорію для реалі-
зації. Йшлося не тільки про Львівщину, а
й про гірські райони Закарпатської,
Івано-Франківської, Чернівецької облас-

тей. До цієї масштабної роботи були за-
лучені не лише голови районних рад, а й
Голова Верховної Ради Андрій Парубій,
міністри Кабінету Міністрів та їхні заступ-
ники. Також у 2017 році відбувся ІІІ Кар-
патський форум народовладдя в смт.
Великий Березний Закарпатської об-
ласті. Ми продовжуємо працювати над
питанням збереження та подальшого
розвитку гірських регіонів. До речі, на наші
звернення відреагувала Верховна Рада
України і питання «Про внесення змін до
деяких законів України щодо посилення
державних гарантій для гірських та висо-
когірних населених пунктів» розглядало-
ся в комітетах Верховної Ради України.
Також тішить те, що цього року
Львівською обласною радою прийнято
«Стратегію розвитку гірських районів
Львівщини на період до 2020 року». Ідея
цього проекту належить депутату
Львівської обласної ради І.Комарницько-
му. Запропонувавши його, він зумів акти-
візувати своїх колег М.Ільницького та
М.Дзюдзя, мене та О.Лабецького на ак-
тивну співпрацю. Ми взяли участь у всіх
засіданнях робочої групи з тим, щоб на-
працювати перспективи. У цій Стратегії
записано завершення будівництва Ниж-
ньояблунської, Либохірської та Лоси-
нецької шкіл, капітальний ремонт доро-
ги Турка – Боберка, Турка – Лопушанка,
створення привабливих туристичних мар-
шрутів із залученням гори Пікуй, заслуго-
вує на увагу й вузькоколійка з Турківщини
до Сколівського району, в якій зацікав-
лені й поляки. Думаю, що поштовхом до
розвитку нашого краю буде і дорога, що
з’єднає с. Яворів, зокрема реабілітацій-
ний центр Національного комітету
спорту інвалідів з відомою гірськолиж-
ною базою «Тисовець». Дорога проляже
через села Верхнє, Н.Висоцьке, Заріччя,
Яблунів. Тоді ці населені пункти, зрозум-
іло, дістануть серйозний поштовх для
розвитку. Усе тут вже погоджено й навіть
профінансовано проектно-кошторисну
документацію.

Ми маємо розуміти, що в Стратегії роз-
писані кошти, які, я вірю, будуть профінан-
совані на 4 наступні роки. Велику роботу
маємо провести і в плані облаштування
туристичних маршрутів і, до речі, таких,
щоб цікавили не лише українців, а й по-
ляків, австрійців та угорців. (Хочу сказа-
ти, що в грудні минулого року на Сколів-
щині я брав участь у конференції «Кар-
пати: фінансові інструменти підтримки
місцевого розвитку та територіального
співробітництва», де відбулася презен-
тація проекту «Схід і Захід – разом» та
обговорювали інструменти фінансування
транскордонної міжрегіональної
співпраці. На конференції були присутні
представники Польщі, Словаччини, Угор-
щини та Румунії, а також голова і депута-
ти Верховної Ради України та міністри
Кабінету Міністрів України).

Все, що нам вдалося реалізувати в 2017
році, не є здобутками чи заслугами однієї
людини. В цьому велика щоденна клопі-
тка праця широкого загалу людей. Хочу
відзначити плідну працю депутата Вер-
ховної Ради України Андрія Лопушансь-
кого, який зробив багато для залучення
в розвиток району коштів з державного
бюджету, депутатів Львівської обласної
ради Михайла Ільницького, Ігоря Комар-
ницького та Михайла Дзюдзя, які пост-
ійно тримають руку на пульсі і старають-
ся якомога більше залучити капіталовк-
ладень в розвиток району з обласного
бюджету. А також завдяки тісній співпраці
з районною державною адміністрацією,
міською, селищною та сільськими рада-
ми, керівниками підприємств, установ та
організацій району.

Підводячи підсумки роботи, хочеться
зазначити, що у звітному 2017 році депу-
татський корпус сумлінно виконував свої
повноваження щодо вирішення важли-
вих питань стосовно покращення життє-
діяльності та інфраструктури району. При-
ємно, що багато депутатів районної ради
добросовісно та результативно працю-
ють на своїх округах, виправдовуючи дов-
іру виборців, відстоюють їх інтереси, вбо-
лівають за розвиток територій.

Давайте і надалі як казав наш украї-
нський апостол єдності та віри Андрей
Шептицький, «не потоком шумних і галас-
ливих фраз, а тихою і невтомною працею»
будемо любити Україну та примножува-
ти успіх та добробут рідного краю. Ми по-
кликані служити нашим людям, нашій
районній громаді – це наше основне зав-
дання.
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СИЛА СЛОВА КОБЗАРЯ
Про Тараса Шевченка – поета і людину – написано уже не одну сотню книжок, проведено не

одну тисячу заходів. Змістовно і цікаво пройшли Шевченківські дні в стінах Турківського про-
фесійного ліцею.

Місце проведення дійства святково прибране: у вишитому рушнику – портрет Кобзаря;
виставка малюнків, книг Т.Г.Шевченка і про Шевченка; на екрані  демонструють слайди із жит-
тя та творчості поета; у святкових вишиванках учні ліцею.

Заздалегідь було оголошено
конкурс на кращий малюнок з жит-
тя та творчості Т.Г.Шевченка. Робо-
ти учнів вразили різноманіттям,
мистецьким виконанням, своєю
чисельністю. Всі малюнки були оц-
інені в різних номінаціях і відзна-
чені грамотами.

Свято вели Вікторія Тупитчак та
Андрій Ільків. Викладач Леся Кун-
дич провела брейн-ринг, під гас-
лом «Шевченко і Україна». У грі
взяли участь учні всіх груп ліцею,
переможці також нагороджені
грамотами.

У перервах брейн-рингу учні дек-
ламували твори Т.Шевченка. Таїсія
Павлик прочитала вірш нашого
земляка, уродженця с. Гусне, Ва-
силя Федька «Вітання Кобзареві», вірш М.Некрасова «На смерть Шевченка» читав учень Володимир
Ляхович.

Цікавою була розповідь учнів на тему «Шевченко і німецька література». Учениця Ілона Мись німець-
кою прочитала уривок із твору «Думка» («Нащо мені чорні брови…»), а Аліна Питчак вірш Т.Шевченка
«Думка». Англійською  вірш «Садок вишневий коло хати» читала Олена Хомик; англійською, німець-
кою, українською мовами учні – Галина Кольганович, Михайло Павлик, Валентин Лимар – декламува-
ли поезію Т.Шевченка «Заповіт».

Учні ліцею виконали пісні про Шевченка та твори Т.Шевченка. Пісня «Думи мої», у виконанні Галини
Сурмай та Сніжани Строган, пролунала українською та англійською мовами. У виконанні Галини
Сурмай прозвучали пісні «По діброві вітер виє», «На високій дуже кручі». На завершення свята всі
учасники заспівали твір Т.Г.Шевченка «Реве та стогне Дніпр широкий».

Сила слова Кобзаря хвилює, вражає, веде за собою. Його твори, написані багато років тому, є акту-
альними і сьогодні.

Тому для молоді, для наших сучасників вони повинні звучати повсякденно.
Марія ПАВЛИК,

викладач української мови та літератури Турківського ПЛ.

ÔËÅØÌÎÁ Á²Ëß ÏÎÃÐÓÄÄß ØÅÂ×ÅÍÊÀ
Організували  минулого тижня вихованці Турківської школи-інтернату

 Цікаве  свято, присвячене  дням пам’яті видатного Генія нашого народу Тараса Шевченка,
пройшло минулого тижня у стінах Турківської школи- інтернату. В актовому залі  школи
провели його разом зі своїми наставниками   молодші вихованці – учні 1-5 класів.

А ось  старшокласники, з ініціа-
тиви заступника директора  Туркі-
вської школи-інтернату Марії Ми-
хайлишин, взяли участь у флеш-
мобі, який  організували  в м. Тур-
ка, біля  погруддя Великого Кобза-
ря.

– Така форма  виступу була для
наших дітей новою,  дехто навіть
почувався трохи ніяково,  пережи-
вав, чи вдасться  даний захід, –
каже Марія Михайлівна. –  Тому
насамперед мені довелося пояс-
нити їм, що таке флешмоб, а  після
цього запросити  своїх вихованців
до активності.  І діти розслабили-
ся, уже не звертали уваги на пере-
хожих, які зупинялися та підходи-
ли ближче, аби послухати  уривок
із відомої Шевченкової поеми чи

вірш. Дехто читав власні твори, приурочені видатному українському поету зі світовим визнанням. На-
справді вийшло дуже цікаво і зворушливо. Діти залишилися задоволені і навіть вирішили зробити
подібний флешмоб  в честь Свята Героїв, біля пам’ятної дошки Героя України, який загинув в АТО,
захищаючи нашу незалежність і спокій, Олександра Ільницького (Барні).

Ольга ТАРАСЕНКО.

Тільки один день!
28 березня

З 9.00 до 14.00 год.
ÊÓÏÓªÌÎ

ÍÀÒÓÐÀËÜÍÅ
ÂÎËÎÑÑß

та шиньйони (натуральне – від
32 см, сиве та фарбоване – від

42 см).
Від 2000 грн.  до 52500  грн.

за 1 кг.
Безкоштовна стрижка.
Адреса: вул. Січових

Стрільців,55, пер. «Чародійка»,
тел.: 098-3180443.

ГОДИННИКИ: в жов-
тих корпусах.

Колектив працівників Матківського НВК щиросердечно вітає із
ювілейним днем народження техпрацівника – Івана
Йосиповича Матківського і бажає ювіляру міцного
здоров’я, радості, добра, здійснення усіх мрій і
планів, довголіття.

Бажаєм, щоб доля Вам усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Вам неодмінно.
Хай щастя в серце Ваше завітає,
Добром Господь благословляє.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиро-
сердечно вітають із ювілеєм завідувача ФАПу с.

Присліп – Петрунелю Михайлівну Костишак – і ба-
жають шановній ювілярці міцного здоров’я – з

роси і води, родинного тепла, радості, дос-
татку, любові від рідних, поваги – від людей,
довгих і щасливих років життя.

У цей святковий день хай Вам квітує
літо,
Життя біжить немовкнучим струмком.

Хай стелиться, немов рушник розши-
тий,
Здоров’ям, щастям, радістю, добром.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. від щирого серця
вітає із ювілейним днем народження молодого, ініціативного пе-
дагога, вчителя – Наталію Петрівну Марчишак – і бажає
шановній ювілярці міцного здоров’я – з роси і
води, світлої радості в житті, сповнення мрій і
бажань, миру, злагоди, любові, Господньої лас-
ки на многії і благії літа.

Хай віра, надія, любов із Вами
Крокують у кожній хвилині життя.
Хай серце від щастя стукоче піснями,
Хай гарним та світлим буде майбуття.

Педагогічний колектив Яворівської ЗОШ І-ІІ ст. щиросердечно вітає
із 60-річчям від дня народження чуйну, щиру ко-
легу по роботі, вчителя – Любу Йосипівну Мицяк –
і бажає шановній ювілярці міцного здоров’я, ро-
динного тепла, поваги від дітей, шани від лю-
дей, хай Мати Божа оберігає від тривог, а многії
літа дарує Господь Бог.
Здоров’я, щастя зичим не на рік –

На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –

З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Педагогічний колектив Верхньовисоцького НВК щиро
вітає з ювілеєм – 60-річчям від дня народження – доб-
ру, чуйну колегу по роботі, вчителя початкових класів –
Наталію Володимирівну Комарницьку – і бажає їй
неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я
міцного та щастя рясного.

Хай Вам Бог пошле здоров’я й сили,
Весна дарує молодості цвіт.
Щоб Ви добро на цій землі творили
З любов’ю в серці ще багато літ.

Дякуємо за чудовий відпочинок
Від керівництва та колективу Яблунівської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює-

мо щиру подяку Благодійному фонду народного депутата Верховної
Ради України Андрія Лопушанського та помічнику депутата Ірині
Кірі за допомогу, надану учням нашої школи – відпочити та оздоро-
витися у спа-центрі готелю «Женева» у м. Трускавець. Небайдужість
та душевна теплота, доброчесність та любов до людей особливо
важливі у наш час. Нехай примножуються і сторицею повертаються
до Вас добро і турбота, вкладені у допомогу співвітчизникам.

Ö²ÍÓÞ
ÂÇÀªÌÎÐÎÇÓÌ²ÍÍß

ÒÀ Ï²ÄÒÐÈÌÊÓ
Директор Оксана Іванівна Су-

шінець, трудовий колектив Турк-
івської загальноосвітньої шко-
ли-інтернату І-ІІ ст. та батьки сер-
дечно дякують голові Турківської
районної ради Володимиру Ло-
зюку, голові Турківської РДА
Олександру Лабецькому та усь-
ому депутатському корпусу рай-
онної ради за розуміння і
співпрацю у вирішенні питань
щодо реорганізації Турківської
загальноосвітньої школи-інтер-
нату І-ІІ ст. – у Турківську гімназію
імені Олександра Ільницького
(Барні).

Вдячні рідним Героя
Дирекція і педагогічний колектив Турківської загальноосвітньої

школи-інтернат І-ІІ ст. дякують сім’ї та родині загиблого Героя Олек-
сандра Ільницького, особливо його дружині п. Оксані та дочці, за
згоду, щоб школа носила його ім’я.

Ë²Ë²ß ÃËÀÄÈØ
ÏÐÎÙÀªÒÜÑß Ç
ÄÅÏÓÒÀÒÑÒÂÎÌ
На останній сесії Турківської

районної ради депутат райради
від ПП «Наш край» Лілія Гладиш
написала заяву про  достроко-
ве припинення депутатських
повноважень. Практично одно-
голосно  колеги її підтримали.
Своє рішення Лілія Станіславів-
на мотивує   великою зайнятістю,
основною роботою на посаді
методиста районного методич-
ного кабінету відділу освіти.

Наш кор.
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21 березня виповнилося 50 років – Василю Олексійовичу Сіда-
ничу із с. Шум’яч.

Дорогого, люблячого брата і хресного батька з нагоди золотого
ювілею сердечно вітають сестра Оксана з чоловіком Михайлом,
похресниця Наталя з чоловіком Валерієм і донькою Катериною,
племінник Дмитро і бажають йому міцного здо-
ров’я, нев’янучої життєвої енергії, здійснення усіх
мрій і планів, злагоди, добра, достатку, Божого
благословення на життєвій стежині.

Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, сили,
Земної радості, любові і тепла.
Хай доля шле добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

26 березня святкує свій ювілей вчитель історії Кривківської ЗОШ
І-ІІ ст. – Іванна Іванівна Осовська. З нагоди ювілею її щиро вітає весь

колектив школи і бажає шановній ювілярці неба без-
хмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і

довгого-довгого щасливого віку.
Хай щастя і доля всміхаються Вам,
Хай буде здоров’я багато.
З роси і води хай ведеться все Вам,
Хай повниться радістю хата.

Хай Господь з неба осяває
Промінням сонця золотим,

А Матір Божа покриває
Своїм Покровом Пресвятим.

Дорогу подругу – Галину Іванівну Шугало із с. Мала Волосянка – з
Днем Ангела (23 березня – день Галини) щиросердечно вітають

подруги Надія Іванівна та Людмила Василівна і
бажають їй міцного здоров’я, світлих і радісних
днів у житті, великого людського щастя, опіки
Ангела-охоронця.

Здоров’я, щастя зичим не на рік –
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Ваш вік –
З добром, любов’ю, спокоєм та миром.
Шануєм Вас за людяність та щирість,
Тож хай Господь пошле Вам з неба милість,
Пречиста Діва хай в житті допомагає,
Ангел Господній на крилах тримає.

Дорогу і люблячу, щиру і турботливу маму і бабусю, жительку с.
Верхнє Висоцьке – Галину Михайлівну Данилів – з днем
народження щиросердечно вітають син Іван, невістка
Оксана, онуки Артем і Каміла та бажають дорогій
іменинниці міцного здоров’я, світлої радості в
житті, добра, родинного тепла, рясних Божих бла-
гословінь.

Хай ласка Божа Вас охороняє,
А Ісус Христос щастя посилає.
Нехай зозуля кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа!

У разі утворення постійно дію-
чої комісії, до її складу представ-
ники органу управління та пред-
ставники громадськості входять
на постійній основі, а представ-
ники трудового колективу залуча-
ються до складу конкурсної
комісії від кожного закладу окре-
мо. Склад постійно діючої комісії
переглядається щороку.

Порядок проведення конкурсу
передбачає, що повноваження
члена конкурсної комісії припиня-
ються рішенням органу управлін-
ня у разі, коли ним пропущено, без
поважних причин, два або більше
засідань поспіль. А поважною
причиною відсутності члена кон-
курсної комісії є відрядження, тим-
часова непрацездатність, відпус-
тка.

Рішення конкурсна комісія
приймає шляхом відкритого по-
іменного голосування. Воно має
бути оформлено протоколом не
пізніше наступного робочого дня
після засідання й підписане усі-
ма присутніми членами конкурс-
ної комісії. Кожен з членів комісії
має право додати до протоколу
окрему думку щодо змісту та об-
ставин засідань, не пізніше на-
ступного дня після ознайомлен-
ня з протоколом. Ця думка є не-
від’ємною частиною такого про-
токолу. Не пізніше ніж наступного
дня після підписання протоколу,
рішення конкурсної комісії має
бути оприлюднено на веб-сайті
органу управління, тобто район-
ної ради.

Документи для участі в конкурсі
приймаються в строк не менше
14 календарних днів, але не
більше 30 календарних днів після
дати оприлюднення оголошення

ÃÎËÎÂÍÈÉ Ë²ÊÀÐ ÌÀª ÏÐÎÉÒÈ
ÊÎÍÊÓÐÑÍÈÉ Â²ÄÁ²Ð

Депутати Турківської районної ради на вчорашній сесії мали
намір прийняти рішення про проведення конкурсу на зайнят-
тя посади головного лікаря Турківської комунальної централь-
ної районної лікарні, на підставі постанови Кабінету Міністрів,
яка визначає порядок проведення конкурсу. Але напередодні
депутатська комісія з гуманітарних питань, питань молоді,
засобів масової інформації та соціального захисту населення
внесла пропозицію зняти його з порядку денного й розгляну-
ти згодом, після детального вивчення. Пропозицію підтрима-
ла й президія районної ради, а в день сесії – й присутні на пле-
нарному засіданні депутати. Даним положенням передбачено,
що конкурсна комісія утворюється рішенням органу управлі-
ння, в даному випадку Турківською районною радою, не пізніше
20 днів після оприлюднення рішення про проведення конкурсу.
До складу конкурсної комісії увійдуть в рівній кількості пред-
ставники районної ради та представники трудового колек-
тиву, тобто Турківської КЦРЛ. В комісію можуть входити й
представники громадської ради органу управління, або особи,
делеговані громадськими об’єднаннями з питань захисту інте-
ресів громадян у сфері охорони здоров’я або в сфері запобіган-
ня корупції і антикорупційної діяльності (за умови реєстрації
таких громадських  об’єднань, не менше як за два роки, до дати
рішення про проведення конкурсу) та погодження громадсь-
кою радою при органі управління по одній особі від кожного гро-
мадського об’єднання.

про конкурс.
За рішенням конкурсної комісії,

претендент не допускається до
участі у конкурсі у разі: неподан-
ня ним необхідних документів;
його невідповідності встановле-
ним комісією вимог до претен-
дентів та конкурсних пропозицій;
наявності у претендента не зня-
тої або не погашеної в установле-
ному законом порядку судимості,
заборони займати відповідні по-
сади, або проводити певні види
діяльності; наявності судового
рішення, що набрало законної
сили, за яким претендент визна-
ний винним у вчиненні корупцій-
ного правопорушення, або право-
порушення, пов’язаного з коруп-
цією.

Документи, подані (надіслані)
претендентами для участі у кон-
курсі, не розглядаються: коли по-
дані в останній день строку після
закінчення робочого часу; над-
іслані поштою після закінчення
строку подання; надіслані по-
штою протягом установленого
строку подання та надходження
до конкурсної комісії менше ніж
за три робочих дні до дати прове-
дення засідання з розгляду заяв
та доданих до них документів.

Проведення конкурсу завер-
шується в день ухвалення конкур-
сною комісією рішення про зат-
вердження його результатів.
Строк проведення конкурсу ста-
новить не більше 30 календарних
днів.

Під час прийняття рішень за
результатами конкурсу, конкурс-
на комісія враховує здатність учас-
ників конкурсу висловлювати свої
думки, уміння викладати інфор-
мацію, комунікабельність, так-

товність, ділові та вольові якості,
готовність брати на себе відпові-
дальність, уміння аналізувати
проблеми і налагоджувати ділові
зв’язки, виявляти творчий підхід
до роботи, доброчесність, емоц-
ійну врівноваженість.

Представники засобів масової
інформації мають право бути при-
сутніми на засіданнях конкурсної
комісії під час розкриття пакетів
документів, поданих претенден-
тами,  їх розгляду, під час заслухо-
вування конкурсних пропозицій
учасників та оголошення резуль-
татів конкурсу. При цьому при-
сутнім заборонено у будь-який
спосіб втручатися чи перешкоджа-
ти роботі конкурсної комісії.

Орган управління забезпечує
ведення відеозапису засідання
конкурсної комісії під час заслу-
ховування конкурсних пропозицій
учасників.

За результатами заслуховуван-
ня конкурсних пропозицій і про-
ведених співбесід, конкурсна ко-
місія, шляхом голосування, відби-
рає з числа учасників конкурсу
одну кандидатуру, яка відповідає
встановленим вимогам, – пере-
можця конкурсу, після чого вно-
сить відповідне подання керівни-
кові органу управління, що
здійснює призначення перемож-
ця конкурсу на посаду керівника
закладу, тобто голові районної
ради.  Рішення про призначення
на посаду та укладання контрак-
ту – на строк від трьох до п’яти
років, приймається протягом од-
ного місяця з дня внесення кон-
курсною комісією відповідного
подання. Зазначений строк може
бути продовжено на період про-
ведення спеціальної перевірки
стосовно осіб, які претендують на
зайняття посад, що передбача-
ють зайняття відповідального,
або особливо відповідального
становища, та посад з підвище-
ним корупційним ризиком (у ви-
падках, передбачених законо-
давством), інших процедур, пе-
редбачених законодавством.

Результати конкурсу оприлюд-
нюються на офіційному веб-сайті
органу управління.

Конкурсна комісія має право
прийняти вмотивоване рішення
про відхилення кандидатур усіх
учасників конкурсу та надіслати
органові управління обґрунтова-
ну пропозицію про призначення
повторного конкурсу.

Рішення, за результатами кон-
курсу, може бути оскаржено в пе-
редбаченому законодавством
порядку.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

МАЙСТЕР-КЛАС  ДЛЯ
ДІТЕЙ УЧАСНИКІВ АТО

Минулого четверга  у приміщенні Турківського НВК пройшов цікавий передвеликодній майстер-клас
для дітей учасників АТО та для дітей  із сімей загиблих учасників АТО. Його організувала благодійна
організація  «Львівська освітня  фундація», за участі працівників Турківського  районного центру  соц-
іальних служб для сім’ї, дітей та  молоді.  Вісімнадцять дітей  учасників АТО з нашого району   із
захопленням виготовляли великодні сувеніри. По завершенні  майстер-класу  усі діти отримали пода-
рунки, які підготували для них благодійні організації, що підтримували проведення цього заходу.

З метою залучення активної молоді  району  до  участі  у проектах, які  організовує «Львівська  освітня
фундація», також була проведена цікава бесіда   з учнями  Турківського професійного ліцею.

–  Наголошуючи  на  можливості  своєї  співпраці з ліцеєм, гості  змістовно і доступно розповідали
присутнім про свої проекти. Зокрема  й про проект, під назвою  «Старший брат», де   вони працюють з
дітьми учасників АТО і з дітьми із сімей загиблих учасників АТО, – розповідає  фахівець із соціальної
роботи  РЦ СССДМ Марина Блажевська. –  Суть проекту полягає в тому, що серед   ініціативних
молодих людей  шукають наставників – старших братів. Старший брат складає з дитиною учасника АТО
план  активного  відпочинку  на рік, який, по можливості (до того ж, за невелику плату),  він старається
виконати. Це можуть бути відвідини музею,  перегляд кінофільму, прогулянка в ліс, риболовля, приби-
рання   території,   участь у спортивному змаганні і т. д. Було видно, що слухачів  це зацікавило. Тому є
надія, що  хтось з учнів ліцею відгукнеться і таки  візьме участь  у  проекті «Старший брат».

Ольга ТАРАСЕНКО.

У суботу, 24 березня 2018 року, з 20.30 год. до 21.30 год. відбу-
деться загальносвітова кампанія «Година Землі - 2018».

У рамках акції закликають людей по всій планеті вимкнути світло
на одну годину – Годину Землі, як символ стурбованості за май-

бутнє Планети та єдності у бажанні
захистити природу.

Україна вже 9-й рік поспіль при-
єднується до кампанії, яка має на
меті привернути увагу населення пла-
нети  до необхідності збереження на-
вколишнього середовища та ощадли-
вого використання ресурсів.

Прохання до всіх небайдужих лю-
дей долучитися до кампанії шляхом
вимкнення необов’язкового освіт-
лення та електричних приладів на 60
хвилин у домівках чи офісах, а також

впроваджувати енергоощадні  заходи у повсякденному житті.

«ÃÎÄÈÍÀ ÇÅÌË² - 2018»

Власник просить повернути за винагороду планшет Lenovo
TAB-3 «7», загублений в м. Турка, по вул. Січових Стрільців.

Тел.: 0990844274.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134   видано 28
березня 1994 року.
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Охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-541-62-58, 095-230-

41-81, 067-541-62-24.

Робота. Польща (м. Бидгощ).
Потрібні спеціалісти на будів-
ництво (мурування) 4-поверхо-
вих будинків з блоку (5-6 спец-
іалістів), а також потрібні плиточ-
ники, фасадчики. Зарплата –
3500-4500 злотих. Житло – без-
коштовне. Можна по біометрич-
ному паспорту.

Звертатись за адресою: м. Тур-
ка, майдан Шевченка, 34 (на-
впроти кінотеатру), центр візової
підтримки «Захід Віза».

Телефони: 0990007640,
0683344544.

Продам ЗАЗ Sens, 1,3 МТ,
сірий. Розгляну оплату частина-
ми. Тел.: 0680356995.

Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес Бойків»
сумує з приводу смерті члена товариства «Бойківщина» і члена прав-
ління організації Дарії Львівни Лесик. Дарія Львівна була активною
громадською діячкою. Починаючи з періоду розбудови Української
незалежної держави, вона влилася в боротьбу за її незалежність.

Була членом районного Товариства української
мови ім. Т.Шевченка «Просвіта» ще з початку 90-
х років минулого століття; як патріот України  вис-
тупала за національне відродження краю. Серй-
озно і відповідально, як член правління та керів-
ник відповідного напрямку, ставилася до  підго-
товки та проведення усіх шести Всесвітніх бойкі-
вських фестин та трьох Світових Конгресів Бойків.
Ми втратили свідому краянку.

Висловлюємо щире  співчуття родині покійної.
Вічна їй пам’ять.

Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», зас-

лужений працівник культури України.

Із великим сумом сприйняли ми звістку про відхід у Вічність доброї,
щирої,  життєлюбної людини, нашої колеги, касира колишньої райза-
готконтори Ганни Василівни Кирилейзи.

Життя скінчилось…
Тож спочиньте з миром…
У пам’яті Ви кожного із нас…
Висловлюємо щире співчуття родині і просимо усіх, хто знав цю

чудову людину, помолитися за вічний спочинок покійної, щоб Все-
вишній прийняв її в Царстві небесному.

Працівники колишньої райзаготконтори.

Колектив працівників Матківського НВК висловлює щире співчуття
організатору учнівської молоді Галині Миколаївні Сутчак з приводу
тяжкої втрати – смерті свекра.

Парафіяни с. Яворів висловлюють щире співчуття настоятелю місце-
вого храму о. Василю з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Адміністрація Боринської комунальної міської лікарні та проф-
спілковий комітет висловлюють щире співчуття медсестрі стомато-
логічного кабінету Ользі Юрківні Фазан та фельдшеру екстреної швид-
кої медичної допомоги Валерію Миколайовичу Фазану з приводу
тяжкої втрати смерті матері – Софії Миколаївни Іжик.

Педагогічний колектив Турківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 глибоко сумує з
приводу смерті колишньої вчительки української мови та літератури
Дарії Львівни Лесик і висловлює щире співчуття близьким та рідним.

Робота за кордоном
Набираю чоловіків на авто-

мобільні шроти. Вакансії – на
будову, заводи, готелі. Роблю
візи.

Тел.: 0988356134. Віталій.
У магазин «Продукти» с. Яво-

ра потрібен продавець.
Тел.: 0501724290.

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

лопрофіль, а також:
цеглу звичайну, силікатну, вогнетривку, клінкерну, цемент, вап-

но, шифер, плоский шифер, блоки з мармурової крошки, газобло-
ки, плити ДВП, гіпсокартон, металопрокат різний, арматуру, ме-
талевий фальшбрус, кахель, сітку для огорожі, мінвату, піноп-
ласт, пиломатеріали, селітру та нітрофоску.

Виготовляємо металеві огорожі на цвинтар, дашки, навіси,
ворота. Надаємо послуги а/м КАМАЗ, ГАЗ-53, автокран.

Виконуємо всі види ремонтно-будівельних робіт.
Потрібні вантажники.
Телефони: 067-148-18-31; 099-632-57-98; 3-13-77.

Команди, що прибули, завер-
шили поєдинки так: Бориня -
Ільник – 4:3, В.Яблунька - Бори-

ня – 5:2, В.Яблунька - Боберка –
5:0, Н.Яблунька - Верхнє – 4:1,
Н.Яблунька - В.Висоцьке – 5:0,

Явора - В.Висоцьке – 5:0, Явора
- Завадівка – 7:1, Явора - Н.Ви-
соцьке – 7:2, Н.Висоцьке - Зава-
дівка – 12:0, Н.Висоцьке - Верхнє
– 8:3, Турка - Ільник – 13:2, Бо-
берка - Турка – 0:5.

Після двох ігрових днів у групі
“А” одноосібним лідером є ко-
манда м.Турка. У групі “Б” рівних
наразі немає футболістам з Яво-
ри. Обидві команди зіграли свої
поєдинки, не втративши жодно-
го очка.

У неділю, 25 березня, у
спортивних залах Турківського
НВК пройдуть заключні матчі
групового етапу. Після них –
чвертьфінали, до яких потрап-
лять по 4 кращі команди з кож-
ної групи. Команди, котрі зай-
муть 2 останні місця у групах, а
також ті, що програють у чверть-
фіналах, розіграють між собою
“Кубок надії”. Старт ігрового дня
– об 11.00 год.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

ßÂÎÐÀ ÒÀ ÒÓÐÊÀ
ÃÐÀÞÒÜ ÁÅÇ ÏÎÐÀÇÎÊ

Минулої неділі у Турці пройшли третій та четвертий тури
чемпіонату району з міні-футболу серед юнаків. Негода, що
вирувала цього дня на Турківщині, внесла свої корективи. Зок-
рема добратися до райцентру не змогли команди сіл Боберка
та Верхнє Висоцьке. Від участі в змаганнях в останній мо-
мент відмовилась команда з Сянок, в котрої неочікувано ви-
никли труднощі з доїздом у перший ігровий день.

ТУРКІВЧАНКИ ЗДОБУЛИ П’ЯТЕ МІСЦЕ
Минулого тижня, 16-17 березня, у спортивних залах Турківського НВК пройшла першість

області з волейболу серед дівчат, за програмою ХХVII Спартакіади школярів Львівщини .
У змаганнях взяли участь 13 команд. За підсумками зіграних поєдинків, чемпіоном області стала

команда з Нового Роздолу. Команда Турківського району посіла п’яту сходинку, залишивши позаду
сильних суперників із Мостищини, Сколівщини, Городоччини, Радехівщини, Стрийщини, Бродівщини,
с.Стрілки Старосамбірського району та м.Самбір.

Костянтин МАЛЕТИЧ.

Вихованці
Василя Гуя – треті

в області
17-18 березня у м. Жовква відбулися зма-

гання з настільного тенісу серед учнів
ДЮСШ області, у яких взяли участь 10 ко-
манд.

Вихованці тренера Василя Гуя у напруженій
боротьбі посіли почесне третє місце. Попереду
були тільки сильніші команди – з міст Львів та
Жовква.

За команду Турківської ДЮСШ «Юність» вис-
тупали Юлія Марич, Діана Чижо, Володимир Яворський, Іван Яворський, Микола Яворський та Михай-
ло Бойко. Їх нагороджено Дипломом Комітету з фізичного виховання та спорту.

Василь ЦІКО,
директор ДЮСШ «Юність».

Ділимося сумною звісткою, що 17 березня
2018 р.на 89-му році життя, відійшла у вічність,
блаженної пам’яті, наша найдорожча і любима
Мама – Дарія Львівна Лесик. Лишаючи по собі
глибокий біль і сум у родині, приятелях та знай-
омих.

Вічна пам’ять.
Від Віри, Володимира і Тараса з родинами.

Ð Î Ç Ï Î Ð ß Ä Æ Å Í Í ß
ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

№72 від 15.03.2018
Про обмеження руху важкого транспорту на

автошляхах району
Відповідно до Закону України «Про дорожній рух» та постанови

Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року №198 «Про
затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та
охорони» та в зв`язку з інтенсивним утворенням пучин на автошля-
хах району:

1. Обмежити рух важкого транспорту, вантажопідйомністю більше
10 (десяти) тонн, лісовозів, гусеничних тракторів, тракторів марки
Т-150 К на період з 22 березня 2018 року по 01 травня 2018 року,
або до повного затухання пучин на дорогах загального користуван-
ня, крім доріг: Бориня – Мохнате, Турка – Ільник, Турка - Східниця.

2. Турківському відділенню поліції Самбірського відділу поліції
Головного управління Національної поліції у Львівській області
(Роль Д.Б.) та Турківському ДРП філії «Старосамбірський райавто-
дор» (Роздольський М.М.) забезпечити виконання розпоряджен-
ня.

Кафе-бар «Колиба», що зна-
ходиться в с. Мохнате Турківсь-
кого району – траса Київ-Чоп –
потрібні бармени, віком від 20
до 35-ти років.

Звертатись за телефонами:
0973833123, 0991228836.

Надається безкоштовне про-
живання і харчування.

Працівники Турківського районного лабораторного відділення
глибоко сумують з приводу передчасної смерті колишнього завіду-
вача санітарно-гігієнічного відділу Бориса Павловича Інденка і вис-
ловлюють щире співчуття родині і близьким покійного.


