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Ä²ÀËÎÃ Ç ÂÈÁÎÐÖßÌÈ –
ÂÀÆËÈÂÈÉ ² ÊÎÐÈÑÍÈÉ
Під час недавнього приїзду на Турківщину, депутат Верховної Ради України Андрій Лопушанський мав цікаві й плідні зустрічі з виборцями. Щира, душевна розмова відбулася у Народному домі
с. Завадівка. Люди, що зібралися, задали депутату чимало запитань – щодо ремонту доріг,
закладів соціально-культурної сфери, цін на продукти харчування та ліки. Також вони дякували депутату за виділені кошти, в сумі 30 тис. грн., на придбання музичної апаратури для
Народного дому. А коли мова зайшла про перспективи на 2018-ий рік, то директор місцевого
НВК Іван Нанівський попросив сприяння в Андрія Ярославовича у спорудженні спортивного
майданчика зі штучним покриттям та придбання озвучувальної апаратури для навчального
закладу й отримав запевнення, що згадані проекти буде реалізовано.
Педагоги із с. Мельничне просили депутата допомогти відремонтувати приміщення шкільної майстерні. Щоб це зробити,
Андрій Ярославович порекомендував їм
перше написати проект, а вже потім він
потурбується про фінансове забезпечення.
Цікава зустріч відбулася й у с. Лосинець.
Після того, як народний обранець оглянув
будівництво нового корпусу місцевої школи, поспілкувався й з виборцями. До речі,
з 50 тис. грн., виділених навчальному закладу, тут закупили обладнання, меблі. З настанням весни фахівці вивчать питання
щодо спорудження опорної стінки, яка захистить дорогу від зсуву грунту,та ремонту
моста, на якому знищено асфальтоване
покриття.
Питання ремонту доріг було порушено на зустрічі й в с. Ільник. Ільничани просили виділити їм
дизельне пальне, щоб , допоки держава не взялася за ремонт, вони самі розпочали очистку кюветів
та, як зможуть, полагодили проїжджу частину дороги. Ситуація тут справді складна. Незадовільний
стан дороги може призвести до того, що в село не курсуватимуть автобуси. Просили виборці й сприяння в продовженні будівництва газопроводу до с. Закіпці. До речі, 40 тис. грн. депутат виділив на с. Радич,
стільки ж – на с.Закіпці для ремонту навчальних закладів.
І це лише короткий перелік порушених проблем. Андрій Ярославович готовий долучитися до вирішення будь-якого питання, якщо є ініціатива жителів того чи іншого населеного пункту. Зараз, як
відомо, держава виділяє кошти в першу чергу на ті проекти, де є бодай невелика фінансова участь
громади у вигляді співфінансування.
Після кожної зустрічі, Андрій Ярославович, вітаючи жителів зі святами, вручав сертифікати на відпочинок та оздоровлення в санаторій «Женева» учасникам АТО, а також групові – педагогічним колективам.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇËÓ× – ÁÅÇ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ
Â²ÄÄ²ËÅÍÍß ÏÎØÒÎÂÎÃÎ ÇÂ’ßÇÊÓ
Півроку тому, за власним бажанням, звільнилася начальник відділення поштового зв’язку с. Розлуч. І весь цей час сюди на підміну їздить оператор із с. Верхнє Висоцьке. Зрозуміло, що це вкрай
незручно для неї. Але дивна ситуація: виявляєть-

ся, що сьогодні знайти людину на цю посаду в цьому курортному селі надто складно. Як розповідає
начальник центрального відділення поштового
зв’язку м. Турка Михайло Колчар, він неодноразово звертався до служби зайнятості, сільського голови с. Розлуч по допомогу в підборі кандидатури,
але все безрезультатно.
Можливо, після публікації цієї замітки знайдуться охочі...
Наш кор.

СХІД І ЗАХІД – РАЗОМ
У понеділок на Турківщині відзначатимуть День Соборності України
Для належного відзначення на Турківщині Дня Соборності України та з нагоди 99-ї річниці проголошення Акта Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, 17 січня,
під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Юрія Лила, відбулося засідання Організаційного комітету.
Із сценарієм проведення урочистостей присутніх ознайомила в.о.начальника відділу культури райдержадміністрації Лілія Яворська, яка зазначила, що даний захід включатиме в себе урочисте зібрання та святковий концерт, що відбудеться 22 січня, о 15.00 год., в актовому залі Турківської музичної
школи.
Також 22 січня, з 14.30 до 15 .00, буде відтворено символічний живий ланцюг єднання «Схід і Захід –
разом», від пам’ятника Степану Бандері до пам’ятника Тарасові Шевченку в м. Турка.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст з інформаційної діяльності, комунікацій з громадськістю та молодіжної політики апарату Турківської РДА.

25 січня святкуватиме свій 80-річний ювілей жителька с. Лімна,
кваліфікований медик, яка 30 років пропрацювала старшою медсестрою в Лімнянській дільничній лікарні, добра і щира людина,
чудова дружина, любляча і турботлива мама, найкраща у світі бабуся – Марія Семенівна Кость.
Шановній і люблячій ювілярці з нагоди
такого прекрасного життєвого свята
шлють сердечні вітання її рідні – чоловік
Василь та дочки Антоніна, Світлана і Людмила з сім’ями.
Дорогенька наша, міцного Вам здоров’я! Нехай надія, віра та любов ніколи не
залишають Вас. Нехай добро, яке віддаєте нам, повертається до Вас сторицею.
Многая і благая Вам літ!
Ви наша рідненька, наша дорога,
Любляча матуся, бабуся золота.
Ваші ніжні руки, мудрії слова
Нас оберігають від журби і зла.
А ми Вам бажаєм в цей святковий час
Радості, здоров’я і Господніх ласк.
Живіть нам, рідненька, ще довгі роки,
І ми щоб Вас бачити завжди могли!

Парафіяни церкви Собор Предтечі Івана Хрестителя та спільнота «Матері в молитві» с. Лімна вітають свого душпастиря – о. Івана
Германовича – з 60-річним ювілеєм та Днем Ангела. Дякуємо Господові та Матінці Божій за такого доброго та чуйного священика.
Низький уклін Вам, отче Іване, і подяка за Вашу нелегку душпастирську працю. Цілуємо Ваші священичі руки, які звільняють нас від
гріхів, подають нам Євхаристійного Хліба та благословляють нас на
краще майбутнє.
Благословенні будьте Небесами,
Всевишній хай опікує Ваш труд.
Хай зерна ті, що сієте між нами,
Плодами слави Божої зійдуть.
Спасибі Вам за віру і терпіння,
За теплоту сердечну і любов
І за людей глибоке розуміння
Спасибі за усіх нас знов і знов.
Вітання наше скупане любов’ю,
Яке всі разом стелимо до ніг.
Дай Боже Вам у силі і здоров’ї
Прожити разом з нами до 100 літ.
Хай образ Божий у душі сія,
Христова віра множиться завжди,
Ім’я хай Ваше буде поміж нами,
Як символ миру, щастя й доброти.
Заступництва та проводу Святого Івана Предтечі, Господнього
благословення Вам на все життя.

Турботливу, ніжну, найріднішу матусю, вірну, завжди розуміючу,
мудру, найкращу дружину – Іванну Степанівну Іваничко з с. Карпатське - вітають з днем народження дочки Наталія та Марина і
чоловік Михайло. Рідні бажають їй міцного здоров’я, терпіння, родинного тепла, любові та поваги від рідних.
Цей день – для Тебе, цей день –Твій,
Прийми ж, найрідніша, вітання.
Живи на повну, усміхайся, мрій,
І хай стороною обходять страждання.
Люба матусю, залишайся такою
завжди,
Терплячою, ніжною, мудрою.
І якщо провинились ми з татом – прости,
Повір: ми безмежно Тебе любимо.
Нехай на обличчі завжди усмішка сяє,
Хай очі гордістю палають за сім’ю,
У всьому хай Господь допомагає,
За Тебе, рідна, я завжди молюсь.

2 стор.
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Львівщина провалила, у прямому розумінні цього слова,
виконання урядової програми «Доступні ліки». Загалом
держава виділила нашій області на її реалізацію 45
мільйонів гривень. Через невиконання програми довелося
повернути невикористаних 24 млн. грн. – у державний
бюджет. До речі, цю програму в області не виконав жоден район, ні одне місто чи селище. Невже ніхто у нас уже
не хворіє на цукровий діабет? Чи в усіх таке здорове серце, чи такі забезпечені, що не хочемо собі дозволити придбання ліків, які можна взяти безкоштовно чи з доплатою?
Тож як Турківщина виконала програму «Доступні ліки» і
про ухвалені зміни до неї, сьогодні нашим читачам дає
коментар заступник головного лікаря Турківської КЦРЛ
Микола Яцкуляк:
– Нагадаю, що в минулому році програма «Доступні ліки»
охоплювала три види нозологій: серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму. Реєстр лікарських засобів, що входять до програми реімбурсації (відшкодування
вартості ліків державою), налічував 198 препаратів, 32 з яких
для пацієнтів є безкоштовними.
Кількість пацієнтів, які прийшли до лікаря та отримали рецепт на «доступні ліки», в нашому районі – 10580 осіб, з них
отоварено рецептів 7386, на суму 258 тисяч гривень.
Для того, щоб придбати препарати за цією програмою, по-

трібно звернутись до лікаря, отримати правильно виписаний
рецепт із зазначенням діючої речовини, прийти до аптеки, що
бере участь у програмі, та отримати обрані ліки.
На 2018 рік уряд ухвалив зміни до програми, які дозволяють
збільшити кількість безоплатних препаратів щонайменше на
10 торгових назв, та додають 2 діючі речовини для лікування
серцево-судинних захворювань та діабету ІІ типу – лозартан та
глібенкламід. Також до програми планується додати ліки для
забезпечення хворих по 3-ох нових нозологіях: для лікування
виразки і хронічних гастроентерологічних патологій, депресивних станів та анемії вагітних у перших три місяці.
Не зайве нагадати читачам, що у програмі «Доступні ліки»
беруть участь такі аптеки як «Сідус», «Подорожник», «3і» (два
філіали) , «Здорова родина» (колишня «Сальве»), приватна
аптека, що знаходиться в Боринській міській лікарні.
Очікується введення електронної звітності для аптек і закладів охорони здоров’я та надано можливість реалізовувати
залишки лікарських засобів за цінами попереднього періоду
протягом 30 днів.
Окрім цього, постанова передбачає запровадження електронного рецепта, який значно спростить і маршрут пацієнта, і
звітність аптечних закладів. Крім того, це дозволить отримати
точні статистичні дані.
Підготувала Ольга ТАРАСЕНКО.

ÁÎÉÊ²ÂÑÜÊÀ ÊÎËßÄÊÀ
ÄÇÂ²ÍÊÎ ÇÂÓ×ÀËÀ Ó ÒÐÓÑÊÀÂÖ²
На Старий Новий рік, 14 січня, у м. Трускавець пройшло традиційне обласне
свято зимового фольклору «Нова радість стала». Щоб у часі Різдвяних свят
найкраще представити своє мистецтво глядачам, на нього прибули найкращі фольклорні колективи Львівщини. З-поміж 20 колективів, був і наш, з
Турківщини – зразковий дитячий фольклорний колектив «Юні бойки», керівником якого є викладач Турківської дитячої музичної школи Любов Гошовська.
Юні турківчани мали дуже насичену програму, оскільки їм випала честь урочисто
відкривати за закривати це святкове дійство. Крім того, колектив «Юні бойки» виступив ще в санаторії «Молдова» та на сцені Палацу культури ім. Т.Шевченка м. Трускавець. Турківська колядка дзвінко зазвучала в славному місті, возвеличуючи народження Христа. За гарні виступи турківчани були нагороджені бурхливими оплесками
глядачів, та навіть одержали подарунок від міського голови Трускавця Андрія Кульчинського.
Анна ФЕРЕНЦ,
методист РНД.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про оприлюднення проекту регуляторного акта
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження правил торгівлі
на ринках міста 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 правил торгівлі
на ринках міста Турка».
Розробник: виконавчий комітет Турківської міської ради.
Проект рішення сесії Турківської міської ради «Про затвердження правил торгівлі на
ринках міста 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 (turka-mrada.gov.ua) у спеціальному розділі
«Прозоре місто» (підрозділ «Регуляторна політика»).
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: Турківська
міська рада, пл. Ринок, 26, м. Турка, 82500. тел./факс: 3-11-90 та/або на електронну
адресу turkamrada@ukr.net
Керуючись ст. 11, п.2 «А» ст. 28, ст.59 ЗУ «Про місцеве самоврядування в
Україні», ст.31 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до ЗУ «Про
відходи», постанови КМУ від 26.07.2016р. № 1010 «Про затвердження порядку
формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», КП «Турківське житлово-комунальне управління» подає на розгляд тарифи на вивезення твердих побутових відходів, захоронення твердих побутових відходів, викачка рідких нечистот по місту та району.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
1. Вартість викачки 1 м.куб. рідких нена вивезення 1 м. куб. ТПВ від бюдчистот – 182,70 грн.
жетних організацій, небюджетних
2. Накладні затрати 70% – 127,89 грн.
організацій, приватних підприємств
Всього: 310,59 грн.
з 02.01.2018 p.
Рентабельність 12%: 37,27 грн.
1. Вартість вивезення 1м.куб. ТПВ –
Всього: 347,86 грн.
85,85 грн.
ПДВ 20% – 69,57 грн.
2. Накладні затрати 70% – 60,10 грн.
Всього: 417,43 грн.
Всього: 141,32 грн.
3. Рентабельність 12% – 16,96 грн.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
Всього: 158,28 грн.
на викачку 1м.куб. рідких нечистот по
4. ПДВ 20% – 31,66 грн.
Турківському району з 02.01.2018р.
Всього: 189,94 грн.
1. Вартість викачки 1м.куб. рідких не5. Вартість захоронення 1 м.куб. ТПВ –
чистот – 232,17 грн.
51,11 грн.
2. Накладні затрати 70%) – 162,52 грн.
Всього: 241,05 грн.
Всього: 394,69 грн.
Рентабельність 12% – 47,36 грн.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
Всього: 442,05 грн.
на викачку 1м.куб. рідких нечистот по
ПДВ 20% – 88,41грн.
місту з 02.01.2018р.
Всього: 530,46 грн.

Загублений договір дарування квартири, посвідчений 11.05.2005 року Турківською ДНК за реєстровим №114 на ім’я гр.
Лілії Станіславівни Германович, вважати недійсним.
Мінімаркет «Наш край» запрошує на
роботу:
– продавця-касира;
– менеджера торгового залу.
Інформація за тел.: 067-608-37-57.
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З 1 січня 2018 року для осіб, які досягли віку 65 років, відповідно до ч.2
ст. 28 Закону України від 09.07.2003 №
1058–IV “Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування”, зі
змінами, мінімальний розмір пенсії за
віком – за наявності у чоловіків 35
років, а у жінок – 30 років страхового
стажу встановлюється в розмірі 40
відсотків мінімальної заробітної плати, визначеної законом про Державний
бюджет України на відповідний рік, але
не менше прожиткового мінімуму для
осіб, які втратили працездатність,
визначеного законом, і становить
1489,20 грн. (3723,00х40%).
Максимальний розмір пенсійної виплати з 01.01.2018, відповідно до ч.3 ст. 27
Закону 1058, не може перевищувати десяти прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність,
та становить 13730,00 грн. (1373х10).
Оксана МАЛАНКЕВИЧ,
начальник відділу з питань призначення та перерахунку пенсій в Турківському районі.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на захоронення 1м.куб. твердих
побутових відходів з 02.01.2018р.
1. Вартість захоронення – 22,38 грн.
2. Накладні затрати 70% – 15,65 грн.
Всього: 38,03 грн.
Рентабельність 12% – 4,56грн.
Всього: 42,59 грн.
ПДВ 20 % – 8,52 грн.
Всього: 51,11 грн.
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на вивезення 1 м. куб. твердих побутових відходів від с. Вовче та інших
населених пунктів, розміщених на
відстані 20 км від м.Турка
1. Вартість вивезення – 154,49 грн.
2. Накладні затрати 70% – 108,14 грн.
Всього: 262,53 грн.
Рентабельність 12% –31,52 грн.
Всього: 294,15 грн.
ПДВ 20 % – 58,83 грн.
Всього: 352,98 грн.
Захоронення – 51,11грн.
Всього: 404,09 грн.
Ігор СОЛОПАТИЧ,
в.о. начальника КП «Турківський ЖКУ».

Дорогу і люблячу, чуйну і турботливу
матусю, бабусю, прабабусю –Марію Михайлівну Нанівську із с. Мельничне – із
80-річчям від дня народження щиросердечно вітають син Михайло, дочки Ганна,
Любов, Оксана, Іванна; зяті Володимир,
Микола, Петро, Ігор; онуки Ірина, Ігор з
дружиною Оксаною, Богдан, Юрій з дружиною Катериною, Назар, Уляна, Христина з чоловіком Андрієм, Олег, люблячі
правнуки Ромочка,
Настінька, Іриночка,
маленькі Денисик і
Софійка.
З нагоди ювілейної дати, прийміть
найщиріші побажання: міцного здоров’я, родинного тепла
і Божого благословення.
Люба матусю, бабусенько рідна, Ви
наша єдина,
Вас щиро вітає наша родина.
Спасибі велике, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, усім помагаєте,
Молитесь за нас і добра нам бажаєте.
Живіть дуже довго, рідненька, на
світі
І будемо всі ми любов’ю зігріті.
Уклін Вам, рідненька, за ночі безсонні,
За добре і лагідне серце, за руки невтомні.
Любові та шани бажаєм довіку,
Здоров’я і щастя бажаєм без ліку.
Бажаємо довго ще разом прожити,
Щоб всіх на сторіччя могли запросити.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай сили й здоров’я Господь Вам дає.

Колектив лікарської амбулаторії с.
Лімна щиросердечно вітає із 80-літтям
колишнього багатолітнього медичного
працівника, старшу
медичну сестру
Лімнянської
дільничної
лікарні – Марію
Семенівну
Кость – і
бажає
шановній ювілярці,
аби Господь дарував їй добре здоров’я, світлу радість у
житті, родинне тепло, сімейне благополуччя, довгі і щасливі роки життя.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе поміж людей,
Найкращі всі, що на землі є, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Достатком хай оселя буде повна,
Нехай скликає внуків та дітей.
А Ви – красива, горда і щаслива –
До сотні літ стрічали щоб гостей.
Для підтримки та збереження
цілісності України!
На численні прохання глядачів, у неділю,
4 лютого 2018р., о
18:00, в м. Турка, в
культурному центрі «Україна», компанія – продюсерський центр « 6
Секунд» у рамках Всеукраїнського туру презентує нову концертну програму

«ДОРОГА ДО ХРАМУ»
«За тебе все віддам»
володаря двох «Золотих дисків»

ÑÒÅÏÀÍÀ Ã²ÃÈ
За участі заслуженої артистки України – Квітослави і Юного містера світу
– Степана Гіги –молодшого
Замовлення квитків за тел.: 3-1645,066-540-77-35, 066-084-64-67, 06868-12-674.
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

3 стор.

ОЛЕКСАНДР ЛАБЕЦЬКИЙ:

«Â 2017 ÐÎÖ² ÇÀÊËÀÄÅÍÎ Ì²ÖÍÈÉ
ÔÓÍÄÀÌÅÍÒ ÄËß ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍÈ
– ßÊ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÎÃÎ ÊÐÀÞ!»
Звіт Турківської райдержадміністрації про проведену роботу у 2017 році та
основні завдання на 2018 рік

Районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснювала виконавчу владу на території району, а також реалізовувала повноваження,
делеговані їй районною радою.
Основна увага приділялась координації дій структурних підрозділів райдержадміністрації та територіальних підрозділів органів центральної влади
щодо виконання програми соціально-економічного
розвитку району, проведенню заходів з енергозбереження, покращенню роботи щодо доступності
людей до всіх органів влади, прозорості та відкритості у роботі.
2017 рік для Турківщини – це нові дороги й мости,
відкриття новозбудованої школи в с. Нижня Яблунька, відремонтовані школи, народні доми, амбулаторії і ФАПи.
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ТА ІНВЕСТИЦІЇ
Промисловість
За січень-грудень 2017 року реалізовано промислової продукції. розрахунково на суму 14784,6 тис. грн.
У звітному році збільшено обсяг реалізованої промислової продукції з виробництва електроенергії Явірською ГЕС на 29 % та виробництва пиломатеріалів
цеху ДП «Турківське лісове господарство» у 5,6 раза.
Крім того, активно веде господарську діяльність ТзОВ
«Еко-Газда» з виробництва сиру з екологічно чистої
продукції в селі Нижнє Гусне.
В рамках реалізації заходів Програми підвищення
конкурентоспроможності Львівської області – один
підприємець пройшов конкурс інвестиційних проектів
на відшкодування відсотків по кредиту для закупівлі нового обладнання в сфері деревообробки.
Перспективу збільшення обсягу промислової продукції передбачаємо у впровадженні інвестиційного
проекту в галузі вітрової енергетики (будівництво вітрових електростанцій) на території району та введенні в
дію підприємства з виробництва паливних брикетів ТзОВ
«Талант бізнес груп».
Капітальне будівництво та інвестиційна діяльність
У звітному році, порівнюючи з попередніми роками,
вдалося залучити рекордну суму коштів – понад 30 млн.
грн. (у 2017 році - 27,8 млн. грн.) на капітальний ремонт
та будівництво соціальних об“єктів району.
У 2017 році, для участі у конкурсному відборі на фінансування проектів капітального будівництва за рахунок
коштів Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР) районною державною адміністрацією було подано 4 інвестиційні проекти, три з яких успішно пройшли регіональний конкурсний відбір.
На будівництво Н.Яблунської ЗОШ І-ІІІ ст. виділено 4
млн. грн. з ДФРР та 500,0 тис. грн. – співфінансування з
обласного бюджету розвитку. Крім того, для даної школи придбано шкільне обладнання на 800,0 тис.грн. з
коштів обласного бюджету, на 80,0 тис.грн. – з коштів
субвенції на соціально-економічний розвиток окремих
територій та на 500,0 тис.грн. – із спонсорських коштів
Ігоря Пукшина. 1 вересня 2017 року школу відкрито для
навчання дітей.
На будівництво ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Либохора використано
1,0 млн. грн. з ДФРР та 6,0 млн. грн. – співфінансування
з обласного бюджету розвитку. Всі кошти освоєно, закладено фундамент.
На проведення робіт з реконструкції приміщення Лосинецької ЗОШ І-ІІ ст. освоєно 1,228 млн. грн., в т.ч. 1,1
млн.грн. – коштів ДФРР, 113,9 тис. грн. – коштів обласного бюджету розвитку, 14,1 тис. грн. коштів місцевого бюджету. Крім того, закуплено шкільне обладнання на суму
36,0 тис.грн.
Також у звітному році з бюджету розвитку обласного
бюджету освоєно кошти, в сумі 1 млн. 140,0 тис. грн., та
271,1 тис.грн. субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток окремих територій – на
реконструкцію навчального корпусу Лімнянського НВК.

Виконано роботи з утеплення фасаду школи та перекрито покрівлю.
У звітному році залучено рекордну суму коштів субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій. Відповідно до розпоряджень КМУ № 463-р від
12.07.2017 року (із змінами), № 689-р від 27.09.2017
року та №861-р від 06.12.2017 року, виділено 7,270
млн.грн. субвенції з державного бюджету на 82 об’єкти,
з них на 63-х роботи завершено, на 4-ох проводяться
роботи, на 15-и – роботи не розпочато (кошти буде освоєно в 2018 році). Станом на 31.12.2017 року освоєно
4 млн. 24,4 тис.грн., в т.ч. субвенція з державного бюджету – 3 млн. 938 тис.грн., кошти місцевого бюджету –
86,6 тис.грн.
За ці кошти в галузі освіти реалізовано 34 проекти,
зокрема:
а) придбано обладнання та музичну апаратуру:
для Либохорської загальноосвітньої школи I-III ступенів Турківського району Львівської області, на суму
38,078 тис.грн.;
для Турківської загальноосвітньої школи I-III ступенів
№1 Турківського району, на суму 27,771 тис.грн.;
для Турківського навчально-виховного комплексу I-II
ступеня №1 Турківського району – 34,148 тис.грн.;
для Вовченського навчально-виховного комплексу
Турківського району – 30,530 тис.грн.;
для Комарницького навчально-виховного комплексу
Турківського району – 33,114 тис.грн.;
для Красненської загальноосвітньої школи I-II ступенів Турківського району – 30,031 тис.грн.;
для Жукотинської загальноосвітньої школи I-II ступенів Турківського району – 32,215 тис.грн.;
для Лімнянського навчально-виховного комплексу
Турківського району – 54,253 тис.грн.;
для Нижньовисоцького НВК Турківського району – 30,0
тис.грн.;
для Нижньотурівського навчально-виховного комплексу Турківського району – 30,167 тис.грн.;
для Розлуцького навчально-виховного комплексу Турківського району – 32,345 тис.грн.
для Нижньояблунського НВК Турківського району –
79,998 тис.грн.;
для Лосинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст. – 36,0
тис.грн.;
для Присліпського навчально-виховного комплексу III ступенів Турківського – 51,870 тис.грн.
б) виконано роботи з капітального ремонту:
капітальний ремонт приміщення Боринського НВК51,5 тис.грн.
Реконструкція Сигловатського НВК (ЗНЗ I—II ступенів
– ДНЗ) – 102,898 тис.грн.
Влаштування огорожі для спортивного майданчика
на території Бітлянського навчально-виховного комплексу в с.Бітля – 151,747 тис.грн.
Заходи з енергозбереження по Боберківському навчально-виховному комплексу (капітальний ремонт по
заміні вікон та дверей) – 98,1 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Верхненського начально-виховного комплексу (заходи з енергозбереження) – 41,164 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Яворівської загальноосвітньої школи I-II ступенів – 50,615 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення та твердопаливного котла Верхньогусненського навчально-виховного комплексу I- III ступенів – 80,982 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Верхньояблунського НВК ЗНЗ-ДНЗ – 43,848 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Ільник-Закіпчанської загальноосвітньої школи І ступеня – 40,187 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Радицької загальноосвітньої школи I-II ступенів – 40445 тис.грн.
Капітальний ремонт Ісаївського навчально-виховного комплексу – 101,218 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Кривківської загальноосвітньої школи I-II ступенів – 50,0 тис.грн.
Капітальний ремонт Матківського навчально-виховного комплексу – 50,607 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення Яблунівської загальноосвітньої школи I-II ступенів (заміна вікон) – 50,0
тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення філії Хащівської загальноосвітньої школи I-II ступенів с. Лопушанка – 50,650
тис.грн.
Влаштування спортивного майданчика на території
Шум“яцької загальноосвітньої школи I-II ступенів – 50,553
тис.грн.
Реконструкція даху Явірської загальноосвітньої школи I—III ступенів Турківського району – 204,152 тис.грн.

Капітальний ремонт системи опалення Ясеницького
навчально-виховного комплексу- 82,4 тис.грн.
Встановлення твердопаливного котла у Верхньовисоцькому НВК – 89,399 тис.грн.
В галузі охорони здоров’я реалізовано 6 проектів:
Придбання санітарного автомобіля для Турківської
КЦРЛ – 505,631 тис.грн.
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського
пункту в с. Сигловате – 40,6 тис.грн.
Капітальний ремонт СЛА в с. Бітля – 40,750 тис.грн.
Капітальний ремонт приміщення фельдшерсько-акушерського пункту в с. Жукотин – 30,9 тис.грн.
Придбання обладнання для СЛА в с. Лімна – 46,4
тис.грн.
Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського
пункту в с. Присліп – 41,2 тис.грн.
У галузі культури реалізовано 17 проектів:
а) капітальний ремонт:
- приміщення Народного дому в смт. Бориня – 100.3
тис.грн.;
- приміщення Народного дому в с. Боберка – 50,4
тис.грн.;
- приміщення Народного дому в с.Кринтята – 41,2
тис.грн.;
- Народного дому в с. Ластівка – 82,4 тис.грн.;
- приміщення бібліотеки в с. Нижній Турів – 204,283
тис.грн.;
- приміщення Народного дому в с. Сянки – 100,725
тис.грн.;
- приміщення Народного дому в с. Вовче (влаштування огорожі) – 40,453 тис.грн.
б) придбання музичної апаратури на суму 327,44
тис.грн.:
- для Народного дому в с.Боберка- 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Завадівка- 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Ісаї- 20,6 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Вовче- 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Лімна- 60,0 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Ропавське - 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Н.Яблунька- 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Риків - 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Багнувате- 30,9 тис.грн.;
- для Народного дому в с.Хащів- 29,940 тис.грн.
У сфері розвитку інфраструктури 6 проектів:
- капітальний ремонт дороги по вул. Олекси Довбуша
в с. Зубриця – 20.2 тис.грн.;
- капітальний ремонт комунальної дороги по вулиці
Шевченка в с. Карпатське – 35,5 тис.грн.;
- облаштування сільського стадіону в с. Вовче Турківського району – 30,3 тис.грн.
- капітальний ремонт комунальної дороги по вулиці
Лесі Українки в с. Красне – 53,996 тис.грн.;
- закупівля металевих конструкцій автобусних зупинок в с. Лімна – 40,0 тис.грн.;
- виконання робіт з облаштування дитячого майданчика в м.Турка, вул.Січових Стрільців, 3 - 67,838 тис.грн.
В рамках реалізації обласної програми мікропроектів, протягом звітного року реалізовано 17
мікропроектів, зокрема в галузях освіти – 9, охорони
здоров’я – 4, культури – 2, інші – 2, на суму 4 млн. 612,8
тис.грн., в т.ч. кошти обласного бюджету – 2, 3 млн.грн.,
місцевого бюджету – 1,9 млн.грн., внесок громади –
402,111 тис.грн.:
1. Придбання апарату ультразвукової діагностики для
Боринської комунальної міської лікарні –395,0 тис.грн.
( в т.ч. обласний бюджет- 200,0 тис.грн., місцевий бюджет- 175,0 тис.грн., інші джерела – 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 Верхньовисоцької лікарської
амбулаторії – 169,744 тис.грн. ( в т.ч. обласний бюджет84,872 тис.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 бюджет70,145 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 бюджет- 129,095 тис.грн., інші джерела 20,815
тис.грн.);
7. Реконструкція вуличного освітлення вул. Травнева
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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.Галицького 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 навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
дошкільний навчальний заклад» (заміна 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 Присліпського 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 бюджет- 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 бюджет- 119,710 тис.грн., інші джерела – 24,547
тис.грн.);
15. Заходи з енергозбереження по Розлуцькому 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 опалення і заміни
вікон Верхньояблунського 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.).
Також придбано шкільний автобус, загальною вартістю 1567,8 тис.грн. (1500,0 тис. грн. - кошти державного
бюджету, 67,8 тис.грн. – кошти районного бюджету).
Крім того у 2017 році районна державна адміністрація та її структурні підрозділи взяли участь в обласних
програмах:
- програма підтримки народних домів – 40,0 тис. грн.
(забезпечення сучасними технічними засобами), та 35,0
тис. грн. (пошиття сценічних костюмів для народних колективів с.Розлуч, с.Вовче, смт.Бориня);
- програма підтримки бібліотек – 20,0,0 тис. грн.;
- програма підтримки мистецьких шкіл – 35,0 тис. грн.
(закуплено музичні інструменти для Турківської та Боринської дитячих музичних шкіл);
- обласна цільова програма «Спортивний майданчик»
- 600,0 тис. грн., для реалізації якої також виділено
співфінансування з місцевого бюджету - 150,0 тис. грн.
Облаштовано три майданчики в с.Карпатське – 50,0
тис.грн., в с.Ластівка – 50,0 тис.грн. та в м.Турка – спортмайданчик із штучним покриттям -650,0 тис.грн. (облаштовано основу, закуплено всі необхідні матеріали);
- програма комплексного розвитку території
Львівської області на 2016-2020 роки - 190,0 тис. грн.;
- програма зовнішнього освітлення населених пунктів
– 424,805 тис. грн. використано на освітлення смт.Бориня;
- програма лісового господарства – 531,1 тис. грн. Кошти перераховано лісогосподарським підприємствам на
лісовідновлення;
- програма природоохоронних заходів – 353,647 тис.
грн. Виготовлено ПКД для рекультивації міського
сміттєзвалища;
- комплексна програма розвитку культури (музеї) –
10,0 тис. грн.;
- програма газифікації населених пунктів (газифікація села Присліп) – 670,0 тис. грн. та 45,9 тис. грн. –
співфінансування з місцевого бюджету;
- обласна програма «Розвиток освіти Львівщини» (облаштування внутрішніх санвузлів) – 630,876 тис.грн. (в
т.ч. обласний бюджет – 314,0 тис.грн., районний бюджет
– 316,876 тис. грн.:
1. облаштування внутрішнього туалету в Бітлянському
НВК - 175,1 тис.грн, в т.ч. обласний бюджет – 88,0 тис.грн,
місцевий бюджет – 87,1 тис.грн.
2. капітальний ремонт приміщення з облаштуванням
внутрішнього туалету Матківського НВК с. Матків (роботи продовжуються);
3. капітальний ремонт санвузлів у Присліпському НВК
– 197,811 тис.грн., в т.ч. з обласного бюджету – 98,0 тис.
грн., місцевий бюджет – 99,811 тис .грн.
4. облаштування внутрішнього туалету в Сигловатському НВК – 152,598 тис.грн., в т.ч. обласний бюджет –
75,0 тис. грн, місцевий бюджет – 77,598 тис .грн.
5. поточний ремонт санвузлів у Ільницькому НВК «ЗНЗ
І-ІІІ ст. - ДНЗ» - 105,367 тис.грн, в т.ч. обласний бюджет –
53,0 тис. грн, місцевий бюджет – 52,367 тис .грн.
В цьому році пріоритетними завданнями органів ви-
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конавчої влади району є формування сприятливого
інвестиційного клімату та робота у сфері залучення інвестицій.
Райдержадміністрацією спільно з сільськими радами та відділом містобудування і архітектури районної
державної адміністрації подано до Львівської обласної
державної адміністрації 23 пропозиції інвестиційно-привабливих земельних ділянок, що розташовані на території району, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Інформаційні картки, викопіювання та фото земельних ділянок розміщено на сайті райдержадміністрації.
Крім цього, подано 4 інвестиційні проекти, зокрема:
Створення молокопереробного цеху з виробництва
твердих сирів у с. Вовче.
Створення молокопереробного цеху з виробництва
твердих сирів у с. Боберка.
Створення деревообробного підприємства в с. Штуківець.
Будівництво бази відпочинку в с. Розлуч.
Ведеться супровід інвестиційних проектів, які знаходяться в стадії реалізації, зокрема консультативна допомога в отриманні необхідних дозвільних документів.
Також в с. В.Гусне інвестори планують розпочати будівництво гірськолижного туристичного комплексу біля
підніжжя гори Пікуй.
Ремонт доріг
Великий обсяг робіт виконано з ремонту доріг району. Протягом трьох останніх років проведено капітальний ремонт, більше як 68 км дорожнього полотна. Для
порівняння протягом останніх 70-ти років у районі було
заасфальтовано близько 135 км доріг. Наведемо динаміку в коштах: у 2014 році освоєно 850 тис.грн., 2015
році – 16 млн. 682 тис.грн., 2016 році – 150 млн. 98 тис.
грн., 2017 році – понад 235 млн.грн.
Цифри говорять самі за себе. Зокрема у 2017 році
завершено ремонт автомобільної дороги Львів-СамбірУжгород по влаштуванню другого шару із асфальто-бетонного покриття, протяжністю 38 км, встановлено водостічні лотки та бар’єрну огорожу, орієнтовною вартістю понад 80 млн.грн..
Підрядною організацією ТзОВ «АвтомагістральПівдень», на автомобільній дорозі Бориня-Мохнате, за
кошти, в сумі 104 млн. 29 тис.грн., виконано наступні
роботи:
- регенерація з додаванням нового матеріалу;
- влаштування вирівнюючого шару покриття з асфальтобетону ;
- влаштування верхнього шару покриття із асфальтобетону.
За кошти, в сумі 5,0 млн. грн., що передбачені обласною «Програмою розвитку дорожньої інфраструктури і
фінансування робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг
на 2017 рік», проведено поточний ремонт доріг: Турка –
Ільник, Бориня – Боберка, Мохнате-Красне та Нижнє
Висоцьке – Карпатське.
За рахунок додаткового фінансування на експлуатаційне утримання, проведено наступні роботи:
- Верхнє Висоцьке – Гусне – розпушування, грейдерування, підсипання щебенем;
- Нижнє – Верхнє – грейдерування та засипання гравійно-щебеневою сумішшю;
- с.Верхнє, с.Яворів – грейдерування, розпушування
дорожнього полотна;
- Турка – Лопушанка – грейдерування, а на ділянці
Горішня Турка – Каплунівка – влаштування промоїн методом просочування;
- с.Дністрик Дубовий, с.Присліп – грейдерування;
- Верхнє – Верхній Турів – Соколіки – грейдерування
та засипання гравійно-щебеневою сумішшю;
- Турка – Нижня Яблунька – розпушування основи,
грейдерування, підсипання щебенем і відфрезованим
асфальтом та очищення кюветів.
За рахунок додатково виділених коштів з обласного
бюджету, підрядною організацією ТзОВ «ЛД-Держбудпостач» завершено роботи з будівництва моста в селі
Закичера, загальною вартістю 1 млн. 400,0 тис.грн.
У рамках Програми «Розвиток комунальних доріг Турківського району», з районного бюджету на ремонт комунальних доріг виділено 180,2 тис.грн. – для Комарницької, Бітлянської, Ільницької, Нижньовисоцької
сільських та Турківської міської ради. По вищевказаних
територіях сільських рад проведено поточний ремонт
доріг та очищення кюветів.
За кошти обласного бюджету виготовлено проектнокошторисну документацію на ремонт доріг: Турка Східниця (1 млн. 100 тис. грн.), Н.Висоцьке-Багнувате
(160,0 тис.грн.), В.Турів-Нижнє (100,0 тис.грн.), Н.Висоцьке-Карпатське (80,0 тис.грн.) та с.Межигір“я (100,0
тис.грн.)
У 2018 році заплановано провести ремонт доріг: Турка - Ільник, Турка - Лопушанка, Турка-Присліп, Нижнє
Висоцьке - Карпатське, Нижнє Гусне - Верхнє Гусне,
Особливу увагу приділимо ремонту автомобільної дороги Турка-Східниця та розпочнемо будівництво автодороги Тисовець (Сколівський район)-Сянки (Турківський район).
Крім того, за кошти субвенції з державного бюджету
на соціально-економічний розвиток окремих територій,
будуть продовжуватися в цьому році роботи з капітального ремонту доріг, розпочатих у 2017 році, зокрема
Лімна- Дністрик (Старосамбірського району), Боберка
- Дністрик-Дубовий, вулиця Горішній Кінець – у селі Лопушанка.
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Пасажирські перевезення
Основним перевізником, який обслуговує маршрути
міжміського та приміського автобусного сполучення в
районі, є ПП «Тур-Авто». Якість надання послуг та дотримання графіка руху автобусів потребує покращення,
про що постійно вказується керівництву даного перевізника.
З грудня 2017 року через район почав курсувати пасажирський поїзд № 013 «Київ-пасажирський –Солотвино», однак з невідомих причин зараз відмінена зупинка
в Турці, а з 1 березня його курсування хочуть перенаправити через Сколівський район і Стрий.
В результаті проведеної роботи керівництвом району
та завдяки підтримці голови НКСІУ Валерія Сушкевича
та заступника голови обласної державної адміністрації
Ірини Гримак, є надія, що цей поїзд все ж таки буде
курсувати за маршрутом, який проходить через наш
район, із зупинкою в Турці.
Енергозбереження
Заборгованості зі сплати за спожитий природний газ
бюджетними установами немає.
На виконання заходів Програми вуличного освітлення населених пунктів Львівської області, в смт. Бориня
проведено реконструкцію вуличного освітлення, загальною кошторисною вартістю – 424,8 тис.грн.
На виконання державної та обласної програм з енергозбереження, надано 120 кредитів населенню, на загальну суму 3 млн. 468 тис. грн., що у три рази більше,
ніж у 2016 році.
Вивезення та утилізація твердих побутових відходів
Особлива увага у 2017 році була приділена збиранню, вивезенню та утилізації твердих побутових відходів.
Турківська райдержадміністрація подала запит до Департаменту екології та природних ресурсів Львівської
облдержадміністрації щодо виділення з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища
коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації по рекультивації полігону твердих побутових
відходів. На цей полігон виготовлено ПКД, і в 2018 році
буде проведено рекультивацію.
Дві сільські ради, за результатами конкурсу «Екологічно чистий населений пункт» отримали 30,0 та 20,0 тис.
грн., за які придбали 7 контейнерів для сміття та влаштували 13 майданчиків для розміщення контейнерів.
Покращується екологічна ситуація в районі. Протягом року організовувались місячники благоустрою та
озеленення, залучались жителі, зокрема і працівники
райдержадміністрації, для прибирання берегів та придорожніх смуг.
З метою покращення пожежної безпеки, відкрито
місцеву пожежну команду в селі Нижня Яблунька.
Йде робота з відкриття в 2018 році ще двох місцевих пожежних команд – в селах Верхнє Висоцьке та
Лімна.
Сільське господарство
Сільськогосподарське виробництво в районі зосереджено в 15 161-му особистому селянському господарстві.
Чисельність поголів’я ВРХ, за попередніми даними,
становить 23 620 голів, з них: корів - 14 858, що є найбільшим показником в області, свиней – 8 600, овець і
кіз – 1301, птиці – 99 700.
Протягом травня - листопада 2017 року молокозавод
«Самбірський» закуплив 2 117 тонн молока від населення, що є більше проти минулого року на 635 тонн. За
продане молоко населення отримало 9 млн. 678 тис.
грн. Середня закупівельна ціна молока – 4,57 грн. за 1
літр.
Молопереробний цех ТзОВ «Еко-Газда» (с. Нижнє
Гусне) протягом року закупив від населення 865 тонн
молока на суму 4 млн. 520 тис. грн. – по ціні 5,00 грн. за
літр до жовтня 2017 року, а протягом жовтня – грудня –
по 5,50 грн. за літр.
На території району, відповідно до статистичної
звітності, нараховується земель сільськогосподарського
призначення – 44591,05373га, з них рілля – 21768,2500
га, багаторічних насаджень – 210,9217 га, сіножатей –
5562,8527 га, пасовища – 17049,0329 га.
У 2018 році планується розширити виробництво молочної продукції, відновити роботу молоко заготівельно-збутового кооперативу МЗЗК «Над Сяном», який би
проводив реалізацію молока від населення молокопереробному цеху ТзОВ «Еко-Газда». В Нижньому Гусному ТзОВ «Еко-Газда» має наміри збудувати тваринницьку ферму на 200 голів ВРХ. Також проводиться робота
по створенню сімейної ферми на території Мохнатської
сільської ради, із залученням проекту міжнародної технічної допомоги «Розвиток молочного бізнесу в Україні»
(фінансується урядом Канади).
Продовжується процес загосподарювання земель
сільськогосподарського призначення. Так в селі Комарники фермерським господарством «ЕКОСВЕСТ» засаджено малину на ділянці 3 га, а у 2018 році планується
засадити малину ще на площі 7 га.
Активну роботу щодо запровадження на селі нових
форм господарювання проводить сільськогосподарський кооператив «Вулкан» (смт. Бориня), зокрема родина Комарницьких, щодо виробництва твердого сиру
«Бойківський», напівтвердого сиру у льняній олії та випічки бездріжджового хліба із борошна грубого помелу
«Цісарський». Його продукція викликає цікавість багатьох туристів із всієї України.
БЮДЖЕТ
Бюджет району по доходах за 2017 рік виконано на
100,1 %.
Поступлення становлять 536 млн. 332,9 тис. грн., з
них:

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
- трансферти (освітня та медична субвенція, субвенція на соціально-економічний розвиток, субвенція на
соціальний захист населення та інші субвенції ) - 482
млн. 699,6 тис. грн.
- податки і податкові платежі - 53 млн. 633,3 тис. грн.
(при плані 49 млн. 57,2 тис. грн. або 109,3 %). Основним
джерелом доходів залишається податок на доходи
фізичних осіб (65,6 % питомої ваги). Надійшло даного
податку 35 млн. 163,9 тис.грн., що становить 105,4 відсотка до уточненого плану.
Крім цього, в районі зібрано до державного бюджету
22,9 млн. грн, та до обласного – 7,3 млн. грн.
Видатки районного бюджету склали 532 млн. 514,1
тис. грн. (98,8 %), а після уточнення залишків коштів, що
утворились на початок 2017 року, - 541 млн. 75,1 тис.
грн.
В результаті проведених заходів, протягом 2017 року
зекономлено бюджетних коштів на суму 30 млн. 569 тис.
грн.
Усі працівники бюджетних установ району, які фінансуються з місцевого бюджету, отримали заробітну плату
за 2017 рік.
СОЦІАЛЬНА СФЕРА
За 2017 рік в управління соцзахисту РДА звернулося
12853 громадян району щодо надання їм соціальної
допомоги, в т.ч. за призначенням субсидій на тверде
паливо, скраплений газ та ЖКП, звернулося 4188 сімей
(у 2016 році - 3849 сімей), яким нараховано 18,6 млн.
грн. (у 2016 році -12,5 млн. грн.)
Загальні нарахування соціальних допомог за 2017 рік
склали 202,1 млн. грн. (2016 рік - 175 млн. грн.)
Виділено з районного бюджету понад 179,2 тис. грн.
для відшкодування витрат на проведення поховання
осіб, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та не досягли пенсійного віку.
В результаті проведеної пенсійної реформи
збільшилися виплати пенсій окремим громадянам району, зокрема щомісячні виплати пенсіонерам району
зросли з 26 млн. грн. до 30 млн. грн.
У службі у справах дітей райдержадміністрації перебуває на обліку 47 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них: 44 перебувають під опікою,
піклуванням, 1– в дитячому будинку сімейного типу, 2 - в
дитячих закладах. 93,6% дітей влаштовані в сімейні
форми виховання. Протягом 2017 року на первинний
облік взято 4 дітей, які залишилися без батьківського
піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування. Знято з обліку 11 дітей в зв’язку з повноліттям, 4 дітей влаштовано під опіку.
Значна увага приділяється реалізації державних гарантій соціального захисту ветеранів війни, забезпечення інвалідів усіх груп та категорій необхідними протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування
та реабілітації, забезпечення та розподілу санаторно курортних путівок. Статус ветерана війни надано 1662
особам (в т.ч. 333 учасники АТО), з них: інваліди війни –
87 чол. (в т.ч. – 11 учасники АТО), учасники бойових дій 462 чол. (в т.ч. – 322 учасники АТО), учасники війни – 921
чол. (в т.ч. 3 учасники АТО), сім’ї загиблих та померлих
військовослужбовців – 192 чол.
Із 333-ох учасників АТО демобілізовані – 231. Виплачена одноразова допомога демобілізованим воїнам,
які повернулися з АТО, у минулому році, – 38-и особам,
на суму 114 тис. грн. Є 7 сімей загиблих учасників АТО.
Виплачується щомісячна адресна допомога дітям, батьки яких загинули в АТО у розмірі 2500 грн. Виплачена
компенсація на придбання житла сім’ям загиблих учасників АТО, на суму 1,1млн.грн.
Учасниками АТО подано 245 звернень (у 2017 році 45) про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок на території району, з яких розглянуто і надано 216 дозволів (у
2017 році - 33) на відведення, з них 171 земельну ділянку передано у власність воїнам АТО (у 2017 році -30), і
вони отримали право власності на дані земельні ділянки, 45 знаходиться у стадії виготовлення документацій
із землеустрою.
На території Турківського району зарезервовано масивів земельних ділянок для учасників АТО, загальною
площею 187,9831га, з них 15,766 га - для будівництва та
обслуговування житлового будинку, 89,8307 - для ведення садівництва, 40,8357 га - для індивідуального дачного будівництва, 41,5507 га - для ведення особистого селянського господарства. Земельні ділянки зарезервовані на території Завадівської, Вовченської, Ісаївської,
Комарницької, Мохнатської, Нижньовисоцької, Нижньотурівської, Присліпської, Турківської, Явірської,
Бітлянської, Боринської місцевих рад. У 2018 році буде
продовжуватися пошук вільних земельних ділянок для
подальшого резервування та оформлення альбоміватласів в електронному вигляді для оприлюднення та
внесення змін на сайті Головного управління Держгеокадастру у Львівській області.
ГУМАНІТАРНА СФЕРА
Освіта
У районі функціонують 49 закладів освіти, в яких навчається 5586 учнів. Кількість учнів, порівняно з попереднім навчальним роком, зменшилася тільки на 3 учні.
Продовжується курс на омолодження педагогічних
кадрів. Молоді кадри - наше майбутнє. У 2017 році
кількість молодих педагогів становить 225 чоловік, це
20% від загальної кількості педагогів (у 2016 році - 16%).
Високий рівень знань під час ЗНО підтвердили 42
випускники - 22% від загальної кількості. За результатами ЗНО, 11 претендентів на нагородження медалями,
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Силачі на Всесвітніх бойківських фестинах

Апарат ультразвукової діагностики у Боринській лікарні

Капітальний ремонт Народного дому в с. Ластівка

Спортивний майданчик в с.Бітля

Будівництво нового моста в с.Закичера

Майданчик з тренажерним обладнанням в с. Карпатське

6 стор.
з них 6 – золотих, 5 – срібних, показали такий рівень
навченості: 3 – підтвердили золоту медаль, 3 – срібну. Із
5 претендентів на срібну, 3 – підтвердили, а 2 – отримали свідоцтва загального зразка.
У 2017 році почався процес створення опорних шкіл.
Дошкільним вихованням охоплено 815 дітей, в т.ч.
дітей, віком від 3 до 6 років – 46%; з них у місті - 62%, а
в селі - 18%.
Продовжується програма комп’ютеризації навчальних закладів району. Підключено до мережі Інтернет –
34 ЗНЗ І-ІІІ ступенів, ведеться робота з підключення до
мережі Інтернет інших навчальних закладів (кошти обласного бюджету). Протягом року було підключено ще
6 шкіл району до мережі Інтернет та закуплено відповідне обладнання на суму 74,8 тис. грн. Сума виділених
коштів складала 300,0 тис. грн.
Також закуплено комп’ютерний клас для Присліпського НВК.
Облаштовано внутрішні вбиральні в Ільницькому,
Бітлянському, Сигловатському, Присліпському та Матківському НВК. На даний час 34 школи обладнано внутрішніми вбиральнями.
Оздоровлено 1219 дітей району, в т.ч. в мовних таборах 450 дітей. У рамках акції «Схід та Захід – разом»
оздоровлено 22 дітей з Донецької області в с. Лімна.
Охоплено екскурсійними поїздками у музеї Львівщини 380 учнів району.
Основними завданнями в галузі освіти на 2018 рік є:
1. Запровадження та реалізація Закону «Про освіту»,
який набрав чинності 28 вересня 2017 року. Згідно ст.
26 даного закону, безпосередньо управління закладом
здійснюватиме керівник закладу освіти і буде нести відповідальність за освітню, фінансову – господарську та іншу
діяльність закладу освіти, представлятиме заклад освіти у відносинах з державними органами, органами
місцевого самоврядування, юридичними та фізичними
особами.
2.Участь у мікропроектах обласної ради
3.Комп’ютеризація навчальних закладів (закупівля
нового комп’ютерного обладнання)
4. Придбання автобуса «Школярик»
5.Підключення до мережі Інтернет
6.Облаштування внутрішніх вбиралень
7.Участь у підготовці вчителів Нової Української Школи.
Охорона здоров’я
Мережа лікувальних закладів району складається із
Турківської КЦРЛ, Боринської КМЛ, 55 ФАПів та 13
лікарських амбулаторій.
У райлікарні третій рік успішно працює відділення гемодіалізу («Штучна нирка») – 3 ліжка. Минулого року
зроблено 1 226 процедур для 10 хворих. ( у 2016 році 623 процедури для 6 хворих).
Для реалізації державної програми «Доступні ліки»
виписано 10 580 рецептів. на суму 257 тис. 725 грн.
Основними завданнями в галузі охорони здоров’я у
2018 році є введення в експлуатацію ІІІ черги хірургічного відділення Турківської КЦРЛ; капітальний ремонт та
введення в експлуатацію лікарської амбулаторії ЗПСМ
(загальної практики сімейної медицини) в с.Лімна, створення лікарської амбулаторії ЗПСМ та клініко-діагностичного відділення на базі Турківської поліклініки, нове
будівництво амбулаторій в селах Нижня Яблунька та
Либохора.
Культура
У структурі закладів культури району нараховується
59 народних домів, 56 бібліотек, Турківська та Боринська дитячі музичні школи, культурний центр «Україна»,
народний музей «Бойківщина». 15 колективів художньої
самодіяльності мають статус народного (з них 2 одержали статус народного у 2017 році).
Заклади культури провели велику кількість різноманітних заходів, серед яких найбільшою популярністю користуються районний огляд вертепів, свято Героїв, день
патріотичної пісні, приурочений Першому бою Українських Січових Стрільців на Ужоцькому перевалі, еко-культурний фестиваль «День Дністра» в с.Вовче, свято Івана
Купала в м. Турка, День молоді в с. Розлуч, відзначення
70-ї річниці операції “Вісла”. проведення Європейських
Днів добросусідства у с.Лопушанка. У рамках фестивалю «І Етно-Фест гостинності» народні колективи Турківщини з творчим візитом відвідали Городоччину, а городківчани відвідали Турківщину. Народний колектив «Розлучанк а» Народного дому с.Розлуч взяв участь у
різдвяній програмі «Галицьке Різдво» у Львові.
У 2017 році на Турківщині пройшли Шості Всесвітні
бойківські фестини під гаслом: «Всесвітні Бойківські
фестини у розбудові Української держави». На цей грандіозний за розмахом бойківський форум, що супроводжувався неповторними сурмами трембіт та мелодіями
троїстих музик, з’їхалися бойки з усіх куточків світу. Це
найбільший фестиваль України, який заполонили народне мистецтво та унікальна бойківська культура. За
словами великої кількості гостей, зокрема найсильнішої людини планети Василя Вірастюка, фестини пройшли на найвищому організаційному рівні.
Для більш ефективної роботи закладів культури Турківського району, у 2018 році планується:
– покращити матеріально – технічну базу закладів
культури району;
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– провести комп’ютеризацію закладів культури та
підключити їх до мережі Інтернет;
– збільшити кількість проведених фестивалів;
– завершити будівництво Народного дому с.Карпатське та культурно-медичного центру с.Розлуч.
ТУРИЗМ
Згідно районної програми розвитку сільського і зеленого туризму та підтримки культурно-масових заходів на
2017 рік. виготовлено буклети «Турківщина запрошує»,
проведено третій еко-культурний фестиваль «День
Дністра» та організовано ряд туристичних походів.
З метою розширення туристичної привабливості району, у 2018 році планується:
проведення культурно-масових заходів «День
Дністра» у с.Вовче, «Свято Хліба» в смт.Бориня, фестиваль народних троїстих музик «Карпатський гомін»;
- організація виставок, семінарів, круглих столів та
інших заходів з розвитку сільського зеленого туризму;
- виготовлення та встановлення інформаційних знаків
та щитів щодо розташування об’єктів культурної спадщини і пам’яток природи на території району, знаків, що
вказують відстань до них та вказівників на іноземних
мовах;
- випуск інформаційно-презентаційних матеріалів.
Фізична культура і спорт
У районі проводиться багато різноманітних змагань.
Завдяки районній Програмі розвитку сільського спорту,
та зокрема футболу у сільській місцевості. 14 команд
взяли участь у чемпіонаті району з футболу, в якому чемпіоном стала команда смт. Бориня та 16 команд у
юнацькому чемпіонаті району з футболу, де чемпіоном
стала команда с.Вовче. Проведено багато кубкових змагань з футболу, найбільші з яких – по охопленню ареалу
району, це Кубок району з футболу (переможець – команда с.В.Яблунька), Кубок Героїв Майдану та загиблих
воїнів АТО (переможець – команда смт.Бориня) та Суперкубок (переможець також команда смт. Бориня). Явірська сільська рада посіла третє місце на комплексних сільських спортивних іграх Львіщини, що проходили
в с.Солонка Пустомитівського району. Юні футболісти з
ДЮСШ «Бескид» цього року ставали призерами обласних змагань у трьох вікових категоріях.
Під час проведення Шостих Всесвітніх бойківських
фестин проведені змагання з шахів, шашок, футболу (переможець – збірна команда Турківського району), силачів «Бойківські забави», на яких головним суддею був
Василь Вірастюк.
У Турківському районі функціонує 2 дитячо-юнацькі
спортивні школи: ДЮСШ «Юність», де займається 317
учнів, та ДЮСШ «Бескид» - 288 учнів. Зараз іде процес
об’єднання спортшкіл.
Змагання серед дітей «Диво-шашки у сніжних Карпатах», в яких також беруть участь спортсмени з Молдови
і Білорусі, одержали статус міжнародних і збільшили
кількість та професійність команд.
У 2017 році, за обласною програмою «Спортивний
майданчик на 2017-2021 роки», добудовується штучний
майданчик зі штучним покриттям, розміром 42х22метри, в м.Турка та збудовано 2 майданчики з тренажерним обладнанням в селах Карпатське та Ластівка.
На території району, на базі Західного реабілітаційно-спортивного центру в с. Яворів, уже проводяться не
тільки чемпіонати України, а й міжнародні змагання з
біатлону, лижних перегонів, шахів – не тільки серед
спортсменів-інвалідів, а й здорових спортсменів, що
сприяє популяризації району як нового спортивного та
туристичного осередку України.
Також по новозбудованих дорогах району проводилися всеукраїнські змагання з авторалі та велоспорту.
Робота з громадськістю
Турківська районна державна адміністрація протягом 2017 року підтримувала тісні зв’язки з громадськістю та керівниками політичних партій. На 01.01.2018
року в районі зареєстровано понад п’ятдесят політичних партій та тридцять п’ять громадських організацій.
При районній державній адміністрації створено ГРОМАДСЬКУ РАДУ, в яку входять представники найвпливовіших громадських організацій. Очолює громадську раду
голова міжнародної громадської організації «Світовий
Конгрес Бойків» Петро Косачевич.
Налагоджена тісна співпраця керівництва РДА з громадською організацією «Червоний хрест» та Благодійним фондом «Милосердя» у вирішенні соціальних
проблем учасників АТО та їхніх сімей.
Керівників громадських організацій запрошують на
засідання колегій РДА.
Робота РДА проводиться в умовах контролю зі сторони громадськості за діяльністю влади. Керівництво, особисто голова, стараються реагувати на критику та зауваження громадськості. Інформація про роботу райдержадміністрації висвітлюється на офіційному веб-сайті
РДА, а також в народному часописі «Бойківщина» та
студії місцевого радіомовлення «Карпатський гомін» і
соціальній мережі у Facebook. Також до громадськості
доводиться соціальна реклама через розміщення бігбордів на площах у місті Турка. За 2017 рік розміщено
18 біг-бордів.
Протягом 2017 року до райдержадміністрації всього
надійшло 1298 звернень громадян, проти 1064 звернень за період 2016 року. Це на 234 звернення більше

19 ñ³÷íÿ 2018 ðîêó
у порівнянні з минулим роком. Від загалу: 323 - з Урядової гарячої лінії, 564 - з «Гарячої лінії області - 112», 21 з Львівської облдержадміністрації, 14- від депутатів усіх
рівнів (з них: 5 - від народних депутатів України, 2 - депутатів обласної ради, 7- від депутатів районної ради), 312
звернень - від мешканців району, 64 - звернення отримано від громадян на особистих прийомах керівництва
РДА. Серед звернень переважають заяви – 1278 (98,5%),
скарг надійшло - 11 (0,8%), пропозицій - 3(0,2%) подяк 6 (0,5 %). Зростання кількості звернень громадян
свідчить про високу довіру громадян до влади та зокрема до керівництва районної та обласної державних адміністрацій.
Відповідно до звернень громадян, розпорядженнями голови райдержадміністрації за 2017 рік надано
допомогу на поховання 56 мешканцям району, на загальну суму 179 200 гривень, для відшкодування витрат
на проведення поховання осіб, які не застраховані в
системі загальнообов’язкового державного соціального страхування та не досягли пенсійного віку; одноразову адресну допомогу на лікування та вирішення соціально - побутових проблем 82 мешканцям - на суму 136 600
грн., 9 жителям району надано матеріальну допомогу, в
сумі 15 000 грн. на ліквідацію наслідків стихійного лиха.
За 2017 рік отримано 564 звернення із «ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
ОБЛАСТІ - 112», проти 153 звернень за весь період 2016
року. Це на 411 звернень більше у порівнянні з минулим роком.
Для аналізу ефективності роботи райдержадміністрацій в обласний рейтинг серед районів та міст
області внесено показник щодо «частки невчасно
опрацьованих звернень громадян на «Гарячу лінію
області – 112», в якому Турківська райдержадміністрація протягом 2017 року посідає одне з перших
рейтингових.
Розв’язання проблемних питань, порушених жителями населених пунктів на зустрічах з головою РДА
Протягом 2017 року голова райдержадміністрації та
його заступники провели 37 зустрічей з мешканцями
всіх місцевих рад району, на яких було піднято 142 проблемні питання, зокрема щодо ремонту доріг, пасажирських перевезень, ремонту шкіл, народних домів,
ФАПів, надання субсидій та соціальних допомог, функціонування телефонного зв’язку та підключення до мережі Інтернет. Ці питання взяті під особистий контроль
голови райдержадміністрації та дано доручення керівникам структурних підрозділів вирішити проблемні питання, які цікавлять жителів району.
З початку року, через центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації надано 4833 послуг,
що на 219 більше порівняно з минулим роком. Основними суб’єктами надання послуг є управління соціального захисту населення Турківської райдержадміністрації - 180, реєстраційна служба – 899, відділ містобудування та архітектури Турківської райдержадміністрації 279, відділ Держгеокадастру у Турківському районі
Львівської області - 3196; Турківський РС ГУ ДМСУ у
Львівській області (міграційна служба) - 279.
НАЙАКТУАЛЬНІШІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ РАЙОНУ У
2018 РОЦІ.
1. Покращення дорожньої інфраструктури району та
підвищення комфорту пасажирських перевезень
2. Ремонт дороги Турка-Східниця (в контексті запуску
туристичного маршруту «Золоте кільце Бойківщини»).
3. Побудова нових доріг для сполучення з сусідніми –
Сколівським та Старосамбірським – районами.
4. Залучення інвестицій у розвиток туристичної галузі,
зокрема будівництво туристичних комплексів біля гори
Пікуй.
5. Створення інтерактивної туристичної платформи
Турківщини.
6. Завершення облаштування внутрішніх санвузлів,
комп’ютеризації та підключення шкіл до Інтернету.
7. Покращення покриття території району мережами
мобільного зв’язку та Інтернету.
8. Масштабний ремонт закладів освіти, народних
домів, амбулаторій, ФАПів.
У злагодженій співпраці з керівництвом області – головою ОДА Олегом Синюткою та головою обласної ради
Олександром Ганущиним, депутатським корпусом районної ради на чолі з головою Володимиром Лозюком,
народними депутатами України, в першу чергу Андрієм
Лопушанським, депутатами обласної ради Михайлом
Дзюдзем, Михайлом Ільницьким, головами сільських
рад, громадськими організаціями, нам вдалося зробити багато для Турківщини.
Але, насамперед, хочу подякувати своїй команді - працівникам Турківськоі районної державної адміністрації,
які завжди підтримують мої ініціативи й самовіддано
роблять величезний обсяг важкої роботи, можливо непомітної, але дуже потрібної для позитивного результату.
На жаль, в нашому суспільстві щораз більше є звичним не дякувати, а навпаки – критикувати. Але сьогодні,
після 1000 днів своєї роботи на посаді керівника району, я хочу подякувати всім жителям району за довіру й
терпіння! Впевнений, що об’єднавши зусилля всіх, ми
зробимо в рази більше!
Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ,
голова Турківської РДА.
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7 стор.

ÂÅÐÒÅÏÈ Ç ÏÐÈÑËÎÏÀ
– ÇÍÎÂÓ ÍÀÉÊÐÀÙ²
Традиція проводити районні огляди-конкурси була започаткована ще у 1990 році. Відтоді на Старий Новий рік просто
серед неба на майдані Шевченка, а останній час в культурномистецькому центрі «Україна», збираються цінителі старовинних бойківських традицій, жителі міста, району та гості,
які приїхали на Різдвяні свята до своїх родичів, аби подивитися
на конкурс вертепів. Особливо на виступи вертепників чекають діти.
У цьогорічному конкурсі «Ой,
радуйся, земле…», взяло участь
18 вертепів з різних куточків нашого району. Журі, у складі заслуженого працівника культури

Петра Косачевича, в.о. начальника відділу культури і туризму
Турківської РДА Лілії Яворської,
провідного методиста з фольклору РНД Анни Ференц, провідного методиста з драматичного жанру РНД Петрунелі
Ільницької, провідного методиста з вокального жанру РНД
Віри Ярошович та провідного
методиста з хореографічного
жанру РНД Ганни Саварин, оцінювало артистичність, костюми
та сценарії конкурсантів. Зал та
сцену для виступів представив
культурно-мистецький центр
«Україна» (директор Микола Ку-

рус).
Конкурс відбувався два дні:
13 січня виступали дорослі колективи – вертепи сіл Лімна,
Присліп (вул. Молодіжна), Ро-

павське, Ластівка, Мохнате, Розлуч, Вовче, Либохора, Присліп
(вул. Лан-Круг) та Січових
Стрільців м. Турка.; 14 січня –
дитячі ( с.с. Н. Висоцьке, Ільник,
Кривка, В. Турів, Зубриця, Верхнє,
Присліп (вул. Лан-Круг), м. Турка
(вул.Горішня).
Серед дорослих вертепів перемогу між собою розділили
присліпчани – вертеп з вулиці
Лан-Круг, керівником якого є Ігор
Бегей, та вертеп з вул. Молодіжна м. Турка, яким керує Василь
Площанський. До речі, учасники вертепів з Прислопа завжди
дуже професійно відіграють свої

ролі, мають гарні, багаті костюми. Почесне друге місце також
посіли два вертепи: з Либохори
(керівник Михайло Комарницький) та з вул. Січ. Стрільців м.
Турка (керівник Богдан Яців),
третіми були розлучани (керівник Руслан Іжик).
Найкращу театральну постановку подарував народний драматичний колектив с. Ластівка
(керівник Галина Яцишин).
Драмгуртківці представили
публіці сучасну різдвяну театральну постановку «Не можемо
забути», яка викликала сльози
у глядачів.
Наступного дня поборолися
за призові місця й дитячі вертепи. Тут перше місце вибороли
представники з Прислопа (вул.
Лан- Круг), де керівником Василь
Кітраль, а також з Турки – вертеп із вул. Горішня, під керівництвом Івана Солопатича. Друге
місце посів вертеп с. Верхнє (керівник Микола Антонів). Третє
призове місце завоювали аж
три колективи – вертепи з Ільника, Кривки і Верхнього Турова
(керівники – Наталія Яворська,
Надія Шиб та Наталія Шкрамко).
Усі учасники вертепного
дійства одержали подяки, а переможці були нагороджені грамотами та пам’ятними призами. Журі відмітило, що з кожним
роком росте професійний
рівень акторів, і це тому, що учасники вертепів дослухаються до
зауважень членів журі і виправляють свої помилки. Сумлінніше вони почали ставитися до
проведення заходу завідувачі
народних домів району. Були
періоди, що надто мало вертепів брали участь у подібних
конкурсах. Є надія, що їх
кількість з кожним роком зростатиме.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Спалах кору: що робити?
У цьому році в Україні почався справжній спалах кору. Люди стали хворіти набагато частіше,
ніж у минулому. Епідеміологи передбачають ріст захворюваності, а тому треба нагадати
симптоми хвороби і як від неї вилікуватися.
Варто відзначити, що захворіти на кір дуже просто. Він передається при будь-якому тісному контакті
з хворим: при розмові, або навіть у транспорті, якщо хворий буде кашляти або чхати. Перші симптоми
кору у вас з’являться майже одразу. Все почнеться з невеликого сухого кашлю, а через кілька днів буде
загальна слабкість, порушення сну і дуже висока температура, у дорослих – до 40 градусів. А найголовнішим симптомом кору є висип, але він з’явиться не відразу.
Слід бути дуже обережними, бо через 3-5 днів хворому стає краще. Та
вже через день всі симптоми кору знову повернуться, але вже з висипом. Також у цей період може стати ще гірше, адже посилиться кашель
і нежить. А у деяких хворих можливі головні болі, які можуть призвести
навіть до втрати свідомості.
Лікування практично завжди спрямоване на полегшення протікання
хвороби. Симптоми кору зникнуть з часом самі, якщо правильно їх лікувати, хворому стане краще вже через тиждень. Але коли у вас буде
бактеріальне ускладнення, то тут не обійтися без антибіотиків.
Якщо ви вже захворіли на кір, то не потрібно дотримуватися певного
раціону харчування. Головне – пити багато рідини. І, до речі, потрібно
намагатися уникати яскравого світла.
Щоб не захворіти на кір, дорослим потрібно приймати багато вітаміну
А. Перш за все перерахуємо продукти, в яких даної речовини знаходиться найбільша кількість. Це печінка, де вітаміну А в 100 грамах продукту може виявитися від 3,5 мг і аж
до 12 мг, залежно від того, яка це печінка. Далі такий продукт як черемша, в якій в 100 грамах міститься
близько 4,2 мг вітаміну А; калина, часник, масло вершкове і плавлений сир.
А ось дитині, щоб не захворіти на кір, потрібно зробити щеплення. В Україні використовують такий
препарат, як і у всій Європі. Він є і в Турківській райполіклініці, це вакцина – «Пріорікс» – проти
краснухи, паротиту, кору . Вакцина «Пріорікс» – бельгійського виробництва і її є достатньо, щоб вакцинувати всіх бажаючих.
І ще одна важлива інформація. Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації повідомляє,
що, станом на 10 січня 2018 року, до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні госпіталізовано
24 пацієнти, до районних інфекційних відділень – ще 4 хворих на кір. Всього в області захворіло на кір
– 33 особи, з них 28 – госпіталізовано. В нашому районі, станом на 11 січня, хворі з вираженими
симптомами кору в медичні установи не зверталися.
Микола ЯЦКУЛЯК,
заступник головного лікаря.

Дорогого і люблячого, чуйного і турботливого чоловіка, батька і
дідуся – Івана Івановича Ільницького – із 65-річчям від дня народження та Днем Ангела щиросердечно вітають дружина Валентина,
дочки Марія і Наталія, зяті Володимир і Василь; онуки Христина, Олег, Дмитро, Денис,
Анастасія і вся родина. Дорогій їм людині вони
бажають неба безхмарного, настрою гарного,
здоров’я – без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Нехай буде в Вас усе в порядку,
Добра Вам, щастя і достатку.
Щоб горе і смуток Ваш дім обминали,
Щоб сонечко ясне Вам завжди сіяло.
Хай надійних людей Вам життя посилає,
А в серці довіку добро не згасає.
Хай ліку не буде щасливим рокам,
Хай Бог помагає, ріднесенький, Вам.

У ці прекрасні, осяяні сяйвом Різдвяної зірки, дні, 16 січня, святкував 45-річний ювілей Іван Іванович Матківський із Лосинця.
З цим чудовим святом його вітають дружина Оксана з дітьми –
Михайлом, Христинкою та Даринкою; сестри Ольга, Корнелія, Любов; швагри Іван, Микола, Іван; племінники Іванна з сім’єю, Микола,
Вікторія, Уляна; похресниця Ірина з сім’єю, Оксана та вся велика
родина і бажають ювіляру міцного здоров’я – з роси і води, щастя,
родинного тепла та Божої опіки.
Летять літа, мов бистрі води,
І не вернути їх назад.
І нам не віриться сьогодні,
Що Тобі нині – 45.
Хай днів нових ще буде безліч,
Без ліку щастя і пісень,
Прийми вітання найщиріші
В цей світлий ювілейний день.
Здоров’я, щастя зичим не на рік
На все життя бажаєм його щиро.
Щоб радісним і довгим був Твій вік
З добром, любов’ю, спокоєм і миром.

Із 20-річчям від дня народження дорогого сина, брата, онука,
племінника – Миколу Івановича Матківського – жителя м. Турка
щиро вітають батьки Ольга та Іван, сестра Іванна з чоловіком Миколою та Андрійком, дід Степан та баба Люба, тітки Любов та Корнелія, Оксана, вуйко Іван, а також Вікторія та Уляна, Інна з сім’єю та
Оксана, Михайло, Христинка та Даринка і бажають ювіляру міцного здоров’я, щасливої
долі, здійснення мрій, вірних і надійних друзів,
Божого благословення.
Хай тільки цікаве на Тебе чекає,
Хай радісний настрій в очах Твоїх сяє,
Хай справжня любов буде поруч з Тобою,
Хай будуть друзі за Тебе горою.
Бажаєм, щоб доля Тобі усміхалась,
Щоб задуми завжди здійснити вдавалось.
Щоб сонце удачі світило невпинно
І щоби щастило Тобі неодмінно.

Громада с. Н.Гусне вітає з днем народження голову церковного
комітету – Василя Омеляновича Змійовського – і бажає йому міцного
здоров’я, мирного неба, світлої радості в житті, удачі,
добра, достатку, Божої ласки на довгі і щасливі роки
життя.
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.

Інженерно-педагогічний колектив Турківського професійного
ліцею щиросердечно вітає з ювілеєм викладача спецдисциплін –
Володимира Степановича Мотиля – і бажає
шановному ювіляру міцного здоров’я, достатку,
добра, довголіття.
Щоб Ваше здоров’я, як кремінь, було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч із Вами Ангел Ваш летить
І береже Вас від біди повсюди,
Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

«ÄÈÂÎ-ØÀØÊÈ Ó ÑÍ²ÆÍÈÕ
ÊÀÐÏÀÒÀÕ – 2018»
У Турківській школі-інтернаті, з 10 по 14 січня 2018 року,
відбувся дванадцятий дитячий турнір «Диво-шашки у сніжних
Карпатах». На цей раз він одержав статус міжнародного. У
змаганнях взяли участь 25 команд з України, Білорусі та Молдови (учасники, віком 2005 року народження та молодші), а
також 12 учасників в особистому турнірі (2000 року народження та молодші).

Організаторами турніру крім
відділу освіти та сектору молоді
та спорту Турківської РДА (керівники Михайло Юсипович та Василь Поточний) були Львівська
обласна федерація шашок (президент Іван Ільницький). Підтримали турнір львівські фірми
«Ніка Захід» (директор Дмитро
Смуток) та «Єврологістика» (директор Ігор Шуптар).
За результатами цікавих змагань, перше місце з загальним
результатом 16 командних очок
із 16 можливих – посіла команда міста Слонім із Білорусі (тренер – А. Аніська), за яку виступали Марат Лев, Ілля Астафьєв та
Александра Синяк. Друге місце
з результатом 13 очок, посіла
команда Київ-1 (тренер – В.Коваленко), у складі – Нікіта Гераськін, Лев Поліщук та Марія
Лисач. Третє місце, з результатом 11 очок, виборола команда

Гомель-1 із Білорусі (тренер
А.Барашко), у складі – Даниїл
Лапчук, Гліб Елопов та Інга Барашко.
Близькими до призових місць
були також команди: «Вікторія»
з м. Іршава Закарпатської області (Катерина Мойсей, Богдан
Юрченко, Анастасія Панич, тренер А.Вайда) – 11 очок; Бендери-2 з Молдови (Дмитрій Горський, Даниїл Лупашко, Дар’я Долапчи, тренер Б.Сигал) – 10 очок
та Турківської ДЮСШ «Юність»
- 3 (Андрій Кузьо, Ірина Малетич,
Софія Марусяк, тренер Б.Москаль, на фото) – 10 очок.
У особистому турнірі перше
місце серед юнаків посів Максим
Долапчі (Бендери), друге – Олександр Волох (Ківерці Волинської області), третє – Максим Хрищенюк (Київ). Серед дівчат перше місце виборола Вікторія Прокопюк (Київ), друге – Марія

Шманенко (Київ), третє – Тетяна
Денис із Мінська.
Також цікаво пройшли бліцтурніри, коли кожному із учасників давалося тільки по 3 хвилини на партію + 2 секунди на
хід. Переможцями виявилися: в
категорії «юних надій», віком до
8 років, серед хлопців – Нікіта
Лагутков (Гомель), Лев Порецький (Київ), Александр Малахов
(Мар’їна Горка, Білорусь), а серед дівчат – Вероніка Терпай
(Іршава); у категорії «надій»,
віком до 10 років, серед хлопців
- Дмитро Горський, Богдан Волошин (обидва – Бендери), Іван
Харитончик (Мар’їна Горка), а
серед дівчат- Інга Барашко (Гомель), Софья Киблик і Дарья
Долапчи (обидві - Бендери). Серед «молодших кадетів» віком
до 13 років, у хлопців – Марат
Лев, Ілля Астафьев (Слонім),
Богдан Юрченко (Іршава) та
дівчат – Александра Синяк
(Слонім), Катерина Мойсей
(Іршава), Ірина Малетич (Турка).
Серед кадетів, віком до 18 років,
у юнаків – Максим Долапчі (Бендери), Олександр Гриненко
(Київ),
Олександр
Волох
(Ківерці), а серед дівчат – Вікторія Прокопюк (Київ), Мар’яна
Біян (Турка) та Тетяна Денис
(Мінськ).
Переможці та призери були
нагороджені кубками, медалями, грамотами, цінними подарунками та солодощами, які їм
вручили заступник голови Турківської райдержадміністрації
Юрій Лило, в.о. начальника
відділу освіти Турківської райдержадміністрації Михайло
Юсипович, завідувач сектору
молоді та спорту Турківської РДА
Василь Поточний, почесний
гість змагань, президент міжнародної федерації шашок «Інваспорт»
Лешик
Петліцький
(Польща) та організатори турніру Богдан Моск аль та Іван
Ільницький.
Для всіх учасників змагань
було організовано змістовний
відпочинок. Вони відвідали
музеї міста Турка - «Бойківщина»
та Героїв АТО, відділ прикордонної служби «Сянки», де побачили сучасну техніку прикордонників та процес затримання порушника кордону собакою, а також Західний реабілітаційноспортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України, де мали змогу покататись
на канатно-крісельній дорозі.
Тут юних шашкістів почастували
смачним обідом. Учасники з
цікавістю дивилися районний
конкурс вертепів, а також взяли
участь у щедруваннях на Старий
Новий Рік, за що були винагороджені солодощами.
Дмитро ПИСАНЧИН.
Фото Віктора Костовського.
P.S. На цьому шашкові баталії
не завершуються, 27-28 січня
відбудеться чемпіонат району
з шашок, а 3-4 лютого в Турці
пройдуть змагання з шашок за
програмою обласних комплексних спортивних ігор.

Шукаємо добру, порядну жінку по догляду за старими людьми. Оплата – за домовленістю.
Тел.: 0965810395, 0669947529.
Загублене посвідчення дитини з багатодітної сім’ї – ВС 020881, видане відділом у справах сім’ї та
молоді Турківської РДА на ім’я Миколи Йосифовича Васіва, вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу+матерiали зi знижкою до 25%.
РЕМОНТИ БУДИНКIВ, КВАРТИР пiд ключ. Перепланування, пiдвiснi
стелi, гiпсокартон. Опалення, тепла пiдлога, водопровiд,
каналiзацiя. УТЕПЛЕННЯ, облицювання будинкiв, квартир. Сайдiнг,
фактурна штукатурка, короiд, баранник, термопанелi. Доставка
будматеріалiв.
Тел.: (068)1455866, (066)7215631.
ЗАМОВЛЯЙТЕ НА ВЕСНУ роботу+матерiали зi знижкою до 25%.
ПОКРIВЕЛЬНI РОБОТИ пiд ключ. Мансарднi дахи. М’яка покрiвля,
металева, бітумна, полiмерна, керамiчна черепиця. БУДIВНИЦТВО
- будинки, прибудови, павiльйони, гаражi, навiси, альтанки. Банi,
басейни. Ворота, паркани .Доставка будматеріалiв.
Тел.: (068)1455866, (066)7215631.
Продається дворівнева квартира, у центрі міста (біля католицької церкви м. Турка), загальною площею 76 м кв. Є окремий
туалет, ванна кімната, вода –
незалежна, діючий камін, газ, дві
кладови, з ремонтом, пластиковими вікнами, кондиціонером.
Не дорого!
Тел.:
0968285949;
0502058213. Світлана.

У кафе-бар «Колиба» в с. Мохнате Турківського району (траса
Київ-Чоп) потрібні на роботу кухарі, віком від 40 до 55 років, бармени, офіціанти.
Проживання, харчування – безкоштовне. Працюємо потижнево.
Звертатися за номером телефону: 0973833123, 0991228836.

Робота в Польщі! Набираю
чоловіків, жінок, сімейні пари.
Вакансії на будову, заводи, готелі. Роблю візи! Тел.: 098-83561-34. Віталій.

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.
У м. Турка, по вул. Молодіжна (біля річки, чеський проект), продається 3-кімнатна
квартира на 2-му поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа – 70,4 м.кв., 3
кімнати, кухня, 2 лоджії, 3 кладовки, вода, газ. Терміново. Не
дорого.
Тел.:
0664554809;
0982740905.

Підприємство купить на
вигідних умовах кругляк
або дошку масиву горіха.
Телефон: +380677444100.

Ï³äïðèºìñòâî â³çüìå â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ, ïëîùåþ â³ä 50 äî 100 ì2, àáî çåìåëüíó
ä³ëÿíêó ï³ä çàáóäîâó – â ìåæàõ 2-3 àð³â.
Òåëåôîí: +380977535132.
Загублене свідоцтво про закінчення Турківської середньої школи
за № 638763, видане в 1989 р. на ім’я Любові Ярославівни Гайдук,
вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Радицької ЗОШ висловлює щире співчуття Марії Миколаївні Ільницькій з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка – Володимира.
Виконком, депутатський корпус та колектив Ільницької сільської
ради висловлюють щире співчуття депутату сільради Роману Івановичу Черчовичу та працівнику сільської ради Христині Романівні
Черчович з приводу передчасної смерті брата та стрика – Якуба
Івановича Черчовича.
Педколектив Явірського НВК висловлює щире співчуття вчителю
математики Терезії Василівні Яворській з приводу великого горя –
смерті сестри – Ганни.
Виконком, депутатський корпус Шандровецької сільської ради
висловлюють щире співчуття фельдшеру ФАПу с. Шандровець Івану
Івановичу Данилу з приводу великого горя – смерті матері.
Працівники ФАПу с. Шандровець висловлюють щире співчуття
фельдшеру Івану Івановичу Данилу з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
Педагогічний колектив Ільницького НВК висловлює глибоке
співчуття вчителю української мови і літератури Марії Миколаївні
Черчович з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті чоловіка.
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Комп’ютерна верстка – Костянтин МАЛЕТИЧ.
Відповідальна за випуск – Ольга ТАРАСЕНКО.
– матеріали рекламного характеру.

