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Церковний хор «Дзвін» УГКЦ
св. апостолів Петра і Павла м.
Турка сердечно вітає з ювілеєм
хористку п. Ольгу Прокопів і
бажає шановній
ювілярці міцного здоров’я,
щастя, любові – від
рідних і
близьких,
поваги від
людей, а ще
н о в о р і ч но г о
настрою
й
різдвяного затиш- ку. Нехай у
Вашому житті панують гармонія
і удача, мир та добробут, тепло і
щастя в родині. Многая і благая
Вам літ – під Господнім благословенням.
Всю доброту, яка існує в
світі,
Всю радість, що живе поміж
людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруємо Вам в цей святковий день.
Нехай Господь завжди у
поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Бажаємо здоров’я, щастя й
сили,
Радості земної і тепла!

ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÅ
ÂÈÇÍÀ×ÈÂ
ÏÅÐÅÌÎÆÖß
Не так давно Турківська
РДА оголосила конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу культури. В
перегонах виявили бажання
взяти участь теперішній
виконувач обов’язків керівника культпрацівників району
Олег Вільчинський та колишній виконувач обов’язків –
Лілія Яворська.
Але так сталося, що жоден з
претендентів не пройшов конкурсний відбір, а тому Олег Казимирович і далі керуватиме
культурою Турківщини – з приставкою в.о. Наразі невідомо, чи
оголошуватиме РДА повторний
конкурс.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.
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Дорогі краяни!
Щиро вітаю Вас з Новим роком та світлим святом – Різдвом
Христовим!
Нехай Ваші серця будуть зігріті любов’ю і теплом, домівки повняться добром, радістю та Божим благословенням, а очі світяться
щастям. Нехай з останніми хвилинами Старого року Вас покинуть
турботи та негаразди, а Новий – 2019-й рік – буде щедрим на цікаві
плани, нові досягнення та професійні перемоги, принесе мир і
спокій на нашу землю.
Сердечно бажаю, щоб Різдвяна зоря запалила у Ваших серцях
вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної
енергії. Здоров’я, добробуту, сімейного затишку Вам і Вашим рідним.
З Новим роком, з новим щастям!
Володимир ЛОЗЮК,
голова Турківської районної ради.

Шановні жителі району!
Сердечно вітаю Вас із світлими та радісними святами Нового
року та Різдва Христового!
Рік, що минає, залишив по собі помітну віху в історії нашого краю,
в біографії кожного жителя нашого району. Він подарував нам чимало незабутніх хвилин, пов’язаних із новими здобутками та звершеннями, новими досягненнями та успіхами. А ті труднощі, які нам
довелося долати, довели, що спільна праця органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств та господарств,
підприємців та громад району здатна вирішувати будь-які проблеми.
Щиро хочу сказати Вам, дорогі земляки, слова особливої вдячності та шани за працьовитість і оптимізм, за розуміння і за все, що
ми зуміли зробити разом.
Попереду нас чекає чимало змін, тож нехай радість Новоріччя та
Різдва Христового дасть усім нам наснагу продовжити всі розпочаті
добрі справи, а Новий Рік принесе натхнення та сили для здійснення усіх задумів, планів та сподівань.
Миру, добра, здоров’я та злагоди в Новому році!
З Новим – 2019 роком та Різдвом Христовим!
З повагою та найкращими побажаннями голова Турківської райдержадміністрації Олександр ЛАБЕЦЬКИЙ.
Шановні турківчани!
Щиро вітаю Вас з Новим – 2019-м роком та Різдвом Христовим!
Нехай рік, який наближається, прийде до нас під знаком миру та
добра, любові й поваги до ближнього, буде роком чистих помислів і
добрих справ та багатим на нові здобутки й приємні події.
У це світле свято бажаю Вам і Вашим родинам сімейного затишку, добра, взаєморозуміння, достатку, любові, щастя, душевної рівноваги, успіхів у всіх починаннях, радості, міцного здоров’я та всіх християнських благ!
Нехай справдяться усі очікування і збудуться найзаповітніші мрії!
З повагою народний депутат України,
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ

Шановні працівники, ветерани медичної галузі Турківщини!
Прийміть найщиріші вітання з Новим – 2019 роком та Різдвом
Христовим!
Нехай рік, що минає, забере всі негаразди, марні хвилювання та
сумні спогади, а залишить лише щасливі і приємні миті життя.
Бажаємо, щоб для втілення життєвих задумів завжди вистачало
можливостей, енергії, здоров’я та натхнення!
Проведіть ці свята у приємному товаристві, у колі друзів, найрідніших та наймиліших Вашому серцю людей. Нехай вони завжди будуть поруч у році прийдешньому.
Зимові свята дарують дива. Просимо Бога, аби дарував Вам і
Вашим рідним міцне здоров’я, мир і достаток, щоб усі Ваші найсокровенніші бажання стали реальністю!
З повагою – адміністрація і профспілкова
організація Турківської КЦРЛ.

Сьогодні, 28 грудня, святкує свій поважний і прекрасний життєвий ювілей житель м. Турка Степан Юркович Павлик.
Дорогого і люблячого, чуйного і дбайливого чоловіка, батька і дідуся з нагоди 85-річчя від щирого серця і з великою любов’ю вітають
дружина Галина, син Роман з дружиною Галиною, син Ігор з дружиною Наталею, дочка Ольга з чоловіком Андрієм; онуки Андрій з
дружиною Ольгою, Сергій, Юрій з дружиною
Мартою, Роман, Богдан і бажають дорогій їм
людині доброго здоров’я, життєвих сил і енергії,
родинного тепла, Господньої опіки і благословення на многії і благії літа!
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати словом і ділом.
Що в рідному домі - надійно і щиро,
Живіть нам на радість у щасті та мирі.
Хай Бог милосердний з високого неба
Дарує усе, чого лиш Вам треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогу донечку, люблячу і розуміючу невістку, веселу і добру сестричку, жительку с. Лосинець – Анну Мар’янівну Кузьо – вітають із 25річчям від дня народження мама, тато, свекра Марія, сестра Мар’яна, шваґер Руслан. Сердечно вітаємо Тебе і бажаємо, щоб кожен Твій день був схожий на радісне свято. Нехай збудуться всі Твої
найяскравіші мрії та бажання. Бажаємо Тобі бути щасливою, коханою. Нехай у Твоєму житті будуть тільки світлі
смуги, близькість рідних людей і безмежні
простори досягнень.
Щоб Ти завжди була щаслива,
Добро пізнала у житті.
І щоб сміялися до Тебе
Із неба зорі золоті.
Щоб гріло сонечко ласкаво,
Щоб Бог Тебе в опіці мав
І Ангел Твій охоронитель
З плеча Твого щоб не злітав.
Ми дякуєм Богу, що Ти у нас є,
Хай силу і радість Тобі він дає.

У ці зимові дні, осяяні новорічною радістю, п’янким запахом ялинкової хвої, мерехтінням іскристого снігу, теплом очікуваного Різдва,
завітав прекрасний ювілей до нашої чарівної, доброї і милої дочки,
сестрички і цьоці – Ольги Михайлівни Прокопів.
Рідненька наша, сонце променисте, життя Твоє хай буде чисте,
уквітчане і щастям, і добром, любов’ю, ніжністю, теплом. Міцного
Тобі здоров’я і Господнього благословення на многії і благії, даровані Богом літа!
Посивіли Твої скроні
Від турботи про людей.
Тож дозволь Тебе вітати
В цей прекрасний ювілей!
Хай буде життя Твоє схоже на казку,
Хай Бог Тобі все, що Ти хочеш, дає.
Спасибі за ніжність, спасибі за ласку,
Спасибі за те, що Ти у нас є!
З любов’ю – мама Анастасія, сестра
Люба, брат Зеновій з дружиною Ольгою,
племінники Наталія, Микола, Володимир
з сім’єю, Олена з сім’єю, Ірина з сім’єю і вся велика родина.
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Шановні мешканці сіл Завадівка, Лосинець, Мельничне, Ясенка-Стецьова!
Тепло й сердечно вітаю вас зі світлими, радісними святами, які об’єднують у
собі й наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії про майбутнє, - з Новим роком і
Різдвом Христовим.
Ці свята мають особливе значення, бо
знаменують собою завершення старого
року, в якому ми спільно працювали над
вирішенням найгостріших і найактуальніших питань, а також народження нового
періоду, нових надій і сподівань. У цей
час ми щиро прагнемо бути разом зі своїми найріднішими, дарувати їм свою любов і піклування. Усе це єднає та зближує
людей, незалежно від їх поглядів і переконань, надихає на нові звершення та
добрі справи. Пам’ятаймо: ніщо добре не
дається легко. Усім разом треба долати
життєві перешкоди, примножувати й покращувати своєю працею, сумлінням і
розумом наше життя, розбудовувати
рідний край і Вітчизну.
То ж нехай Новий – 2019 рік – прийде
до вас, дорогі односельці, лише з радістю, буде щедрим на здійснення планів і
сподівань, додасть сил, здоров’я й оптимізму, принесе із собою впевненість і
стабільність. Миру й достатку вашим родинам! Нехай чарівні новорічні дзвони
щастя ллються у ваші домівки, а тепло
різдвяної свічки зігріває ваші серця й
надає душевної рівноваги та благополуччя. Упевнений, Новий рік принесе в кожен дім мир, спокій і добробут. Благословенним нехай буде завтрашній день,
і дай Господь усім нам снаги жити й творити в ім’я України!
Щасливого Нового року й веселих
Різдвяних свят!
З повагою: Мар’ян САКАЛЬ,
сільський голова.

Районна профспілкова організація
працівників культури сердечно вітає
з Новим роком і Різдвом Христовим
усіх, хто працював і працює на ниві
культури Турківщини, працівників
бібліотек, працівників Турківської і
Боринської дитячих музичних шкіл.
Новий рік – це крок у майбутнє, час
надій і сподівань. Тож нехай він стане
для всіх нас роком добрих змін, здійснення задумів, нових можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання.
Від усього серця бажаємо всім міцного здоров’я, невичерпної енергії, оптимізму, прихильності долі, підтримки колег і
близьких. Нехай новорічні свята принесуть у Ваш дім достаток і мир, а Різдвяні
вогні сповнять Ваше серце радістю й натхненням. З Новим роком та Різдвом Христовим!

Щиросердечно вітаю з Новорічними та
Різдвяним и святам и працівників
підприємства «Агро-ЛТД» та їхні родини.
Хай свята, які знаменують для кожного з нас оновлення та світлі сподівання,
наповнять вас силами й прагненнями
змінювати світ на краще. Хай новий, 2019й рік, принесе мир, спокій і добробут на
нашу землю. Хай шлях до кращого майбутнього буде осяяний Різдвяною зіркою.
Віншую вас з Різдвом Христовим! Зичу
вам щастя і многая літ у вашій хатині і
вашій родині, і всім, хто в хаті, і всій Україні. Хай Різдво Христове подарує вам
благословення, радість і надію.
З повагою – директор МВ КПП «АгроЛТД» Роман БИЇК.

Шановні жителі Турківщини!
Прийміть наші найщиріші вітання з
Новим – 2019-м – роком та Різдвом Христовим!
Нехай ці свята – вісники оновлення,
мрій і сподівань – принесуть Вам і Вашим родинам добро, мир і достаток. Бажаємо, щоб у новому році Ви досягли того,
про що мріяли. Бажаємо, що у році новому Ви відчули турботу з боку колег, тепло
друзів та близьких. Щастя Вам, здоров’я
міцного, здійснення найзаповітніших бажань!
Від імені МГО «Світовий Конгрес
Бойків», Петро Косачевич.

Шановні ветерани і працівники педагогічної галузі Турківщини!
Прийміть найщиріші вітання з Новим –
2019-м роком та Різдвом Христовим!
Будуючи плани на прийдешній рік, ми
завжди сподіваємося на краще, мріємо,
загадуємо бажання. Тож бажаємо, щоб у
новому році Ви зробили все те, про що
так давно мріяли.
Щоб Ви і Ваші близькі були здорові і
щасливі, щоб удача супроводжувала у
справах, щоб негоди проходили стороною, а над головою завжди світило сонце, зігріваючи і даруючи гарний настрій.
Нехай цей рік буде повний справджених надій, виконаних мрій, досягнутих
цілей і приємних відкриттів.
З повагою – відділ освіти і районна
профспілкова організація працівників
освіти і науки.
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Шановні жителі Турківщини!
Сердечно вітаю Вас з Новим, 2019 роком та Різдвом Христовим!
Бажаю Вам зустріти і провести свята у
доброму здоров’ї, веселому настрої. Нехай Різдвяна зірка принесе до Вашого
дому добро і благоденство, осяє радістю
серце і наповнить його добротою, милосердям і любов’ю. Хай життєві труднощі
оминають Вашу родину, завжди панують
в ній мир і злагода, живе віра у світле
майбутнє! Нехай щастить Вам у всіх Ваших починаннях, благословенною хай
буде Ваша життєва дорога, твердою надія
й незламною воля на добрі діла.
Щасливого Нового року і Різдва Христового!
Мирослава ПАВЛИК,
голова РО ПП ВО «Батьківщина», керівник депутатської фракції у районній
раді.

Шановні турківчани, ГО «Відродження Турківщини» вітає вас з наступаючим
Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаємо вам міцного здоров’я, достатку, радості і Божої благодаті. Справедливості і
свободи рідній Україні! А ще – сили і віри,
що добро переможе. Нехай Божа радість
та мир завжди перебувають у вашому
домі.
Олег ВІЛЬЧИНСЬКИЙ,
керівник організації ГО «Відродження Турківщини».

Дорогі українці! На порозі Нового року ми традиційно поринаємо у недавнє
минуле, згадуємо те, що найбільше закарбувалося в пам’яті.
Рік 2018-й не був легким і безхмарним. Нас не оминули біль утрат, гіркота розчарувань, проблеми та невеселі роздуми.
Але в житті кожного з нас були і прості людські події та почуття: радість зустрічей,
світло любові, родинна і дружня підтримка. Події та почуття, які допомагають жити,
любити, вірити, творити світ і робити його кращим.
Найголовніше: як би нас не намагалися роз’єднати, розсварити, усамітнити – ми
дедалі більше почуваємося
Народом, об’єднаним прекрасною країною, славною
історією,
прагненням
справжньої незалежності,
гідної долі й чесної влади.
Нині настає час боротьби не одне проти одного, а
за Україну. Настає пора
єднання порядних і чесних
людей, для кого найголовніше – честь і любов до України.
Нехай рік 2019-й принесе нашій рідній країні та
всім нам добрі зміни, з яких
почнуться благодатне оновлення, втілення задумів і сподівань, впевненість у майбутньому.
Нехай мир і добробут запанують у кожному куточку нашої прекрасної землі, в
кожній родині.
Нехай ясна Різдвяна зірка осяває Ваші оселі й серця, сповнюючи їх теплом і даруючи світлі помисли, мрії й почуття.
Лідер партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Колектив МВ КПП «Агро-ЛТД» щиро
вітає з днем народження вмілого керівника, добру, чуйну і
щиру людину – Романа Андрійовича Биїка – і шле шановному імениннику щирі
слова побажання
міцного здоров’я,
добра, щастя, миру,
родинного благополуччя, Божого благословення.
Бажаєм Вам щастя, гараздів без
ліку,
Доброго здоров’я та довгого віку.
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога.
Чистого Вам неба, миру в рідній хаті,
Щоб були щасливі, на добро багаті.
Хай радість в серце завітає,
Добром Господь благословляє!

26 грудня відсвяткував свій ювілейний
день народження житель м. Турка Зеновій Миколайович Кузьо. З нагоди цього свята, його щиро
вітають дружина Галина, дочка Анна, зять
Юрій, онука Софійка,
син Андрій та вся велика родина. Ювілярові
ми щиро бажаємо
міцного здоров’я, благополуччя, любові, добра, миру і довголіття.
Хай щастя та мир
зігрівають оселю,
І грає здоров’я, як добре вино,
Будь завжди щасливий і завжди веселий,
Життя бережи, бо єдине воно.
Бажаєм здоров’я, міцного – міцного,
Юнацької сили, як в добрі часи,
Веселої пісні, дотепного жарту,
І щастя земного – з води і роси.

Саму найдобрішу, розумну, щиру, веселу, життєрадісну, цьоцю в світі – Анну Мар’янівну Кузьо – вітають
із 25-річчям від дня народження племінниці
Вероніка і Христина з
Івано-Франківська. Бажаємо Вам міцного здоров’я, чудового настрою,
прекрасних ідей, спокою
та достатку. Нехай навколо Вас будуть тільки
люблячі, добрі і чуйні
люди.
Бажаємо Вам щасливої долі
Радості стільки, як квітів у полі.
Усмішок глибоких, як дно океану,
Великого щастя, без зла і обману.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь щастя і сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої руки –
На довгі і добрі безхмарні роки.

Колектив Турківської автомобільної
школи ТСО України щиро вітає з ювілейним днем народження,
яке відсвяткував 26
грудня, викладача Зеновія Миколайовича
Кузя і бажає шановному ювіляру міцного
здоров’я – з роси і води,
світлої радості в житті, родинного тепла, Божого благословення.
Хай Божа Мати від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На щедрі щастям многії літа!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÊÎÍÑÒÐÓÊÒÈÂÍÈÉ ÐÀÖ²ÎÍÀË²ÇÌ ÒÀ
ÆÎÐÑÒÊÀ ÅÊÎÍÎÌ²ß ÊÎØÒ²Â –
важливі складові виконання районного бюджету
Районний бюджет на 2019 рік може стати останнім, що затверджують в такому форматі.
Якщо на початок 2020 року в Україні стовідсотково буде сформовано територіальні громади,
як цього вимагає у Кабінету Міністрів Президент України, то, відповідно, й фінансові кошториси затверджуватимуть депутати новостворених формувань. Хоча досі достеменно невідомо, як у цьому контексті, на перспективу, розвиватиметься наш район: будуть чотири
громади, згідно раніше запропонованого перспективного плану, чи одна – в теперішніх межах
Турківщини. В обох випадках аргументів є багато, а як насправді було б краще , як кажуть, знає
лише Господь Бог. Але про це – іншим разом.
Зараз повернемося до основного фінансового документа
району, затвердженого депутатами райради дивовижно швидко й консолідовано. На думку
голови Турківської районної
ради Володимира Лозюка, це
стало можливим завдяки тому,
що депутати напередодні плідно
попрацювали в комісіях, узгодили всі нюанси на президії, а
відтак - знайшли взаєморозуміння, попри те що коштів ,як завжди, не вистачає.
Традиційно з даного питання
доповідав начальник фінансового управління райдержадміністрації Володимир Юсипович.
На початку він проінформував
депутатів, що формування обсягів доходів і видатків районного бюджету проведено відповідно до вимог нових Бюджетного
та Податкового кодексів України, фінансового та іншого базового законодавства. Проект
бюджету фінансове управління
готувало разом з Турківським
відділенням
Самбірської
об’єднаної державної податкової інспекції, районною державною адміністрацією на підставі
бюджетних запитів, поданих головними
розпорядниками
коштів. Також Володимир Степанович наголосив, що , як і в попередні роки, в бюджеті передбачено додаткову дотацію та
субвенції місцевим бюджетам
(міському , селищному та
сільським) на утримання органів
місцевого самоврядування,
місцевої пожежної охорони та
дошкільних закладів.
Досить детально він окреслив
прогнозовані доходи районного
бюджету, які обраховано в сумі
563 млн. 487,3 тис. грн. В тому
числі 561 млн. 725,8 тис. грн. –
загальний фонд, 1 млн. 761,5
тис. грн. – спеціальний фонд.
Основним платежем надходжень загального фонду, не враховуючи міжбюджетні трансферти, є податок на доходи фізичних осіб, що становить 99, 7
відсотка від прогнозованого показника доходів загального
фонду районного бюджету. Прогнозні надходження цього податку складатимуть приблизно
47 млн. 994,8 тис. грн., що, порівняно з уточненим планом на
2018 рік, більше на 5 млн. 564,4
тис. грн., або на13,1 відсотка.
Збільшення цих надходжень
обумовлено
за
рахунок
збільшення мінімальної заробітної плати. Складовими загального фонду районного бюджету
є також надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває
в комунальній власності – 2 тис.
грн., збір за державну реєстра-

цію речових прав на нерухоме
майно, в сумі 138 тис грн. .Для
прикладу, в 2018 році реєстраційний збір склав 50 тис. грн..
Відповідно збільшення цієї суми
заплановано з урахуванням динаміки надходжень в попередні
роки.
Важливою складовою загального фонду районного бюджету
є міжбюджетні трансферти, що
становлять 513 млн. 591 тис.
грн.. Це зокрема базова дотація
з державного бюджету – 44 млн.
573,1 тис. грн., освітня субвенція
з державного бюджету – 143
млн.620,7 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету 38 млн. 612,9 тис. грн., субвенція на допомоги сім’ям з дітьми,
пільги, субсидії та прийомну
сім’ю -269 млн. 346,8 тис. грн.,
субвенція з місцевого бюджету
на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок
коштів освітньої субвенції –
891,7 тис. грн., субвенція з
місцевого бюджету для надання державної підтримки особам
з особливими освітніми проблемами за рахунок відповідної субвенції державного бюджету
124,9 тис. грн.. Дві останні субвенції – це кошти для нещодавно створеного ресурсно – інклюзивного центру, який працює з
дітьми з особливими потребами.
У міжбюджетних трансфертах
передбачено й додаткову дотацію з державного бюджету районному бюджету на утримання
закладів освіти та охорони здоров’я - в сумі 16 млн. 420, 9 тис.
грн.. Це зокрема кошти на сплату за енергоносії.
Скромнішим є прогнозований
обсяг доходів спеціального фонду районного бюджету. Він сформований з власних надходжень
бюджетних установ і становить
на 2019 рік 1 млн. 761,5 тис. грн.,
зокрема: по районній раді -30
тис. грн.; по відділу освіти – 670
тис. грн.; по відділу культури – 250
тис. грн.; по територіальному
центру надання соціальних послуг – 251,5 тис. грн.; по охороні
здоров’я -560 тис. грн..
Значно більше зацікавлення
депутатів та всіх присутніх у залі
викликав той розділ доповіді
Володимира Юсиповича, де
йшлося про бюджетні видатки. І
це цілком зрозуміло: за цим
стоїть добробут та благополуччя
сімей, члени яких зайняті в бюджетній сфері.
Якщо знову оперувати цифрами, то варто наголосити, що прогнозований обсяг видатків загального фонду районного бюджету становить 560 млн. 175,8
тис. грн., спеціального фонду –
3 млн. 311,5 тис. грн., в тому числі
бюджету розвитку - 1 млн. 550

тис. грн.
Обсяги видатків на оплату
праці працівників бюджетної
сфери визначені, виходячи з
розміру мінімальної заробітної
плати з 1 січня 2018 року - 4173
гривні на місяць - та посадового
окладу працівника 1 тарифного
розряду єдиної тарифної сітки –
1921 гривня. В середньому – це
ріст на 12 відсотків у порівнянні
з кінцем 2018 року.
Основний акцент при розрахунку прогнозованої потреби в
коштах на фінансування органів
місцевого самоврядування та
закладів соціально – культурної
сфери району на наступний рік
зроблено на необхідності забезпечення асигнувань на оплату
праці з нарахуванням, проплату
за енергоносії та комунальні
послуги, за медикаменти та перев’язочні матеріали, продукти
харчування, інші захищені статті
бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ, - наголосив, виступаючи, начальник
фінансового управління.
Усі інші незахищені та не першочергові видатки передбачені
на мінімально необхідному
рівні. Потребу по них в наступному році розраховано, виходячи з режиму жорсткої економії
та ефективного використання
коштів.
Аналізуючи видаткову частину
бюджету в розрізі розпорядників
коштів, Володимир Степанович
доповів, що найбільше коштів у
бюджеті, не враховуючи соціальний захист, визначено для освітян. На утримання 50 загальноосвітніх навчальних закладів, з
них 26 навчально – виховні комплекси, а це – 445 класів, де навчаються 5754 учні , передбачено 194 млн. 003, 1 тис . грн. З цієї
суми: 143 млн. 620, 7 тис. грн. –
освітня субвенція з державного
бюджету, 13 млн. 920, 9 тис. грн.
– додаткова дотація з державного бюджету на утримання закладів освіти, 36 млн. 461,5 тис.
грн. – дотація вирівнювання та
доходи місцевого бюджету.
На виплату одноразової допомоги дітям - сиротам та дітям,
позбавленим батьківського
піклування, яким у 2019 році виповниться 18 років, заплановано 50 тис. грн.. У складі видатків
на освіту передбачено витрати
в сумі 70 тис. грн. - на довіз учнів
, 2 млн. 700 тис. грн. - на харчування учнів 1-4 класів та дітей із
малозабезпечених сімей, дітей
- сиріт та дітей – учасників АТО.
Фінансування капітальних видатків та мікропроектів проводитимуть за рахунок залишків
освітньої субвенції. На ці потреби можна буде скерувати й кош-

ти спеціального фонду в сумі
670 тис. грн. Варто наголосити,
що освітянський кошторис цьогоріч, в порівнянні з минулим
роком, зріс на 16 млн. грн..
А ось бюджет охорони здоров’я – став меншим. Зі структури
центральної районної лікарні
виокремлено первинну ланку
медицини, як комунальне некомерціне підприємство, що отримуватиме кошти від національної служби здоров’я, згідно укладених угод з пацієнтами. Таким чином, кошторис Турківської КЦРЛ визначений в сумі 41
млн. 212, 9 тис. грн. У минулому
році ця сума складала 48 млн.
510,1 тис. грн. Сюди входить
медична субвенція з державного бюджету – 38 млн. 612,9 тис.
.грн. та додаткова дотація з державного бюджету – 2млн. 500
тис. грн.. Ну й, можливо, медикам, зрештою, як і іншим бюджетним установам, вдасться
збільшити власні надходження
до спецфонду. А наразі для них
він обрахований в сумі 560 тис.
грн..
У бюджеті на 2019 рік відділу
культури РДА на утримання культосвітніх закладів та проведення заходів передбачено 23 млн.
336, 7 тис. грн. До того ж 250 тис.
грн. культпрацівники мають
зібрати до спеціального фонду,
в основному - це кошти надання
платних послуг. Хоча в цьому є
великий дисбаланс. В окремих
селах заклади культури збирають кошти від платних дискотек,
а в багатьох - на це просто ніхто
не звертає уваги. Окрім цього, до
спецфонду увійдуть кошти від
сплати за навчання дітей, зокрема в музичних школах, та здачі
приміщень в оренду.
Заплановані капітальні видатки за рахунок коштів, переданих
до загального спеціального
фонду - в сумі 250 тис. грн., в
тому числі, бюджет розвитку 250 тис. грн.. У кошторисі відділу
культури передбачено видатки в
сумі 370 тис грн.. на фінансування мікропроектів. Якщо порівнювати обсяги асигнувань з попереднім, 2018 роком, то вони
зросли більше ніж на 6 млн. грн..
Як уже зазначалося вище, левова частка коштів - в бюджеті в сумі - 278 млн. 823,3 тис. грн.
заплановано на соціальний захист, в тому числі - на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам, допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 252 млн. 848,9 тис
грн.; надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу,
послуг електро- та водопостачання, водопідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 8
млн. 195, 9 тис. грн.; надання
пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу - 7млн.
376,4 тис. грн..
Видатки районного бюджету
на фінансування установ, зак-
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ладів і заходів в галузі соціального захисту та соціального забезпечення на 2019 рік за рахунок коштів місцевого бюджету
заплановані в сумі 8 млн. 244, 8
тис грн. В тому числі - на утримання територіального центру
визначенні видатки - 7 млн. 236,
3 тис. грн. Сюди входить 6 млн.
984, 8 тис. грн.- кошти загального фонду, 251,5 тис. грн. – спеціального фонду. На утримання
центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді передбачено 1 млн. 260 тис. грн.. На виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку - 40 тис грн.; на виконання районної програми надання щомісячної адресної грошової допомоги учасникам бойових дій, УПА, та надання допомоги громадянам, які досягли
100- річного віку, передбачено
25, 2 тис. грн.; на виконання програми щодо надання соціальних
гарантій малозабезпеченим
верствам населення Турківського району (поховання непрацюючих громадян) передбачено
350 тис. грн.; на виконання програми виплати одноразової грошової допомоги малозабезпеченим верствам населення,
учасникам АТО та їх сім’ям (допомоги від депутатів районної
ради та президії районної ради)
– 750 тис. грн.; на компенсацію
за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом передбачено
видатки за рахунок коштів місцевого бюджету - в сумі 900 тис грн.;
надання пільг на оплату послуг
за електроенергію та квартирні
плати одиноким інвалідам, інвалідам по зору І-ІІ групи та сім’ям,
в яких проживає 2 і більше
інвалідів, передбачено кошти в сумі 120 тис. грн..
На надання фінансової
підтримки засобам масової
інформації передбачено 650
тис грн..
У бюджеті на 2019 рік на
фізичну культуру та спорт заплановано видатки - в сумі 2 млн.
320 тис грн., зокрема на ДЮСШ
«Юність» - 2 млн. 200 тис. грн.;
проведення навчальних зборів і
тренувань – 120 тис. грн.. Крім
цього, передбачені видатки на
розвиток сільського футболу – в
сумі 90 тис. грн., та участь футбольної команди на першість
області - 200 тис грн..
У видатковій частині бюджету
передбачено кошти на здійснення місцевих програм, на загальну суму 3 млн. 169,8 тис. грн. На
100 тис. грн.. збільшено резервний фонд районного бюджету. В
минулому році він був визначений - 190 тис грн., а зараз - 290
тис грн..
На завершення Володимир
Степанович проінформував депутатів про те, що додаткова потреба в коштах на заробітну плату в 2019 р. становить: 24 млн.
700 тис. грн..: по установах освіти - 18 млн. 200 тис. грн.. (освітня субвенція 10 млн. 200тис.
грн., кошти місцевого бюджету 8 млн. грн..) по установах охорони здоров’я - 5 млн. 200 тис. грн.,
по установах культури - 1 млн.
300 тис грн..
Таким чином, в середньому
бюджетні установи району забезпечені фондом заробітної
плати в 2019 році на 11 місяців,
а установи освіти, що фінансуються з місцевого бюджету, – на
9,5 місяців.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÇÂ²Ò
депутата Львівської обласної ради VІІ скликання
МИХАЙЛА ДЗЮДЗЯ,
про роботу з жовтня 2017 року по грудень 2018 року, безпартійного, обраного за
виборчим списком ПП «БПП «СОЛІДАРНІСТЬ» по Турківському виборчому округу
У своїй депутатській діяльності керуюся Конституцією України, Законом України «Про статус депутатів місцевих рад»,
регламентом Львівської обласної ради та іншими нормативними актами, що визначають порядок діяльності депутатів
обласної ради.
Постійно підтримую зв’язок з виборцями, трудовими колективами, державними установами, громадськими організаціями, районами, сільськими радами.
Однією з найважливіших ділянок роботи депутатів на виборчому окрузі є
особистий
прийом громадян.
Всі звернення,
які надходять до
мене, в основному, вирішую
особисто та через голів територіальних громад Турківського району. З кожним сільським
г о л о в о ю
співпрацюю та
підтримую зв’язок. На питання, які не вирішуються, - готую
депутатські звернення відповідно до компетенції.
Депутатський річний фонд матеріальних допомог, який становив у 2018 році 170 тисяч гривень, я скерував для надання
матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків малозабезпеченим категоріям населення, інвалідам. Допомогу отримали 273 особи.
Провів понад 180 зустрічей з мешканцями округу.
Працюю в постійній комісії з питань законності, правоохоронної діяльності, дотримання прав людини та військових проблем.
За звітний період проведено 26 засідань постійної комісії, в
яких брав активну участь. Розглянуто питання дотримання
прав учасників АТО, виділення земельних ділянок, забезпечення житлом військовослужбовців та мешканців Львівщини, розробки програм та забезпечення фінансування військових формувань на території області, контроль за раціональним розподілом коштів тощо.
Особливу увагу приділяю здійсненню контролю за виконанням програм соціально-економічного розвитку області у
всіх сферах життя, бюджету.
Як депутат обласної ради беру активну участь у роботі
сесій Львівської обласної ради, сесій Турківської районної ради.
Працюю над вирішенням актуальних питань життєдіяльності Турківського району.
Зробив усе необхідне для того, щоб проекти громад Турківщини, що брали участь у конкурсі мікропроектів місцевого
розвитку Львівської обласної ради, були професійно підготовлені та написані, сприяв фінансуванню з обласного бюджету, а саме:
1. №307 «Капітальний ремонт (заміна вікон та дверей) в
Головській ЗОШ І-ІІ ст. с. Головське Турківського району
Львівської області» – 131,538 тис. грн. ГО “Агенція регіонального розвитку Турківщини”. Львівська обласна рада виділила
65,769 грн.;
2. №659 «Капітальний ремонт Народного дому с. Закіпці
Турківського району Львівської області» – 272,962 тис. грн.
Ініціативна група мешканців села Закіпці. Львівська обласна
рада виділила 136,491 грн.
3. №1068 «Капітальний ремонт Присліпського НВК Турківського району Львівської області – 186,283 тис. грн. ГО “Агенція регіонального розвитку Турківщини”. Львівська обласна
рада виділила 93,141 грн.
4. №1081 «Капітальний ремонт освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) вул. Центральна с. Вовче Турківського району Львівської області» 299,903 тис. грн. ГО “Агенція місцевого розвитку села Вовче”. Львівська обласна рада
виділила 149,951 грн.
5. №1146 «Реконструкція контори під Народний дім в с.
Присліп Турківського району Львівської області» - 299,998 тис.
грн. Ініціативна група мешканців села Присліп. Львівська обласна рада виділила 149,999 грн.
6. №1527 «Капітальний ремонт даху та фасаду будівлі Турківської центральної районної бібліотеки для дітей» – 399,755
тис. грн. Турківська міська рада. Львівська обласна рада виділила 184,775 грн.
7. №1546 «Будівництво вуличного освітлення по вул. Зарічна в місті Турка» – 266,814 тис. грн. Турківська міська рада.
Львівська обласна рада виділила 106,814 грн.
8. №2634 «Капітальний ремонт покрівлі НВК с. Явора Турківського району Львівської області» -268,049 тис. грн. ГО

“Агенція місцевого розвитку села Явора”. Львівська обласна рада виділила 134,024 грн.
9. №2460 «Капітальний ремонт системи опалення Ясеницького навчально-виховного комплексу «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Турківської районної ради Львівської області – 123,407
тис. грн. Львівська обласна рада виділила 61,703 грн.
10. №2660 Капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщенні вул. Центральна 50, с. Закіпці, р-н
Турківський для створення реабілітаційно-методичного центру – 299,986 тис. грн. Львівська обласна рада виділила 149,900
грн.
11. На реконструкцію лікарської амбулаторії в с. Лімна
Львівська обласна рада виділила 650 тис. грн.
У 2018 році Львівською обласною радою розпочато фінансування у сумі 1201 078,40 грн., на реалізацію проекту “Будівництво підвідного розподільчого газопроводу середнього тиску від м. Турка до с. Вовче. В рамках реалізації проекту у 2018
році було розпочато будівництво підводу із села Шум’яч. У
2019 році планується продовжувати будівництво газопроводу у с.Вовче, з подальшим продовженням до села Лімна.
У м. Турка встановлено спортивний майданчик із тренажерним обладнанням на території Турківського НВК №2. Облаштування майданчика проводилося згідно з обласною цільовою програмою Львівської обласної ради “Спортивний майданчик на 2017-2020 роки”. Зазначу, що фінансування будівництва здійснювалось спільно з обласного (50 тис. грн.) і місцевого бюджетів – на суму 15 тис. грн. Такого типу тренажерний майданчик встановлено і в с. Ільник Турківського району.
11 серпня у м. Турка, відкрили спортивний майданчик зі
штучним покриттям. Спортивну споруду облаштували в межах реалізації обласної програми «Спортивний майданчик»
та за дофінансування з місцевого бюджету. Львівська обласна рада виділила 600 тис. грн. У селі Завадівка теж встановлено футбольний майданчик. Львівська обласна рада виділила 600 тис. грн.
Вже у цьому році отримано кошти для завершення будівництва Лосинецької ЗОШ. У вересні поточного року відбулось офіційне відкриття вказаного об’єкта за участі голови
Львівської ОДА Синютки О.М., в якому я особисто брав участь.
У 2018 році вдалося залучити кошти в сумі 2 млн. грн. з
обласного бюджету на ремонт дороги з м. Турка до с. Завадівка. Львівською обласною радою виділено 700 тис. грн. на
ремонт дороги у с.Присліп. На дорогу «Турка – Лопушанка»
виділено 1 млн. грн. За ці кошти зроблено частину дороги у
Горішній Турці.
У 2018 році розпочали капітальний ремонт дороги «Турка –
Східниця», освоєно 47 млн. грн. У 2019 році передбачено продовження фінансування та завершення робіт.
З бюджету Львівської обласної ради виділено кошти на виготовлення документації для реставраційних робіт церкви в
селі Ісаї. Основні роботи будуть проводитись у 2019 році.
Вирішую питання щодо виділення коштів на реставрацію іконостасу в селі Лопушанка на 2019 рік.
У 2018 році кабельний Інтернет вже проведено у селі
Присліп та з лютого 2019 буде прокладатися у села Вовче,
Жукотин, Дністрик - Дубовий, Бережок, Лімна, Хащів та
Лопушанка. За моєї ініціативи, ПП “Лімнет” http://limnet.com.ua/
уже розпочало ці роботи із села Присліп. Оператор обіцяє
надавати своїм клієнтам Інтернет із швидкістю 30 мбіт в
секунду, що дозволить мешканцям Вовченського куща
вільно спілкуватися у Skype та дивитися Інтернет-телебачення.
До мене у червні 2018 року звертались мешканці Вовченського куща з питання відновлення автобусного маршруту
«Дністрик Дубовий -Борислав». Проблему успішно вирішено
на користь людей - після мого особистого клопотання до
директора ПП «ТУР-АВТО».
Мешканці Турківщини знають, що я завжди готовий допомогти і підтримати кожного, надати спонсорську допомогу.
Стараюся до свята Миколая вручити школярам подарунки,
солодощі. У 2018 році надано 350 подарунків для дітей-сиріт.
Під час Великодніх свят надаю продуктові набори для малозабезпечених громадян району. Беру участь у святкуванні
«Дня воїнів-афганців», «Дня місцевого самоврядування»,
«Дня Дністра» і т.п. Постійно підтримую футбольні турніри та
різні спортивні заходи.
Я завжди кажу, що готовий до прямого діалогу з кожним
мешканцем Турківщини. Впевнений, що і надалі буду приділяти максимум уваги у вирішенні найскладніших проблем виборців свого Турківського округу.
Зміни будуть лиш на краще
В році тому, що прийде.
Хай усім нам, друзі, з вами
Він лиш щастя принесе.
Хай Новий рік з добром до вас прийде,
Здоров’я, сміх і радість принесе,
Різдво з колядою хай завітає,
Щастям безмежним вас благословляє!

Дорогі жителі сіл Боберка та Дністрик Дубовий!
Прийміть найщиріші вітання з нагоди Новорічних та Різдвяних свят! У такі дні ми завжди
сподіваємося на диво. Тож нехай прийдешній
рік буде дивовижним: настане мир, злагода,
стабільність, а разом з ним прийде добро і достаток у ваші родини. Нехай Різдво Христове наповнить ваші серця вірою у здійсненність усіх
благих намірів і сподівань.
З повагою – депутат Турківської
районної ради Анатолій ПЕРІГ.

Шановні жителі Турківщини, члени ГО «КУН»,
ті, кому не байдужа доля України, захисники
рідної землі!
Ось і настає новий – 2019 рік. І наші серця
наповнюються чарівним очікуванням чудес. Кожен, незалежно від віку, професії, статі, вірить у
диво. Сподівається, що у новому році буде ще
краще, ще щасливіше! Так і має бути. Тож бажаю Вам, Вашим родинам оптимізму і віри в
краще майбутнє нашої неньки-України. Нехай
будуть здоровими ваші діти, ваші рідні, нехай
робота буде цікавою і високооплачуваною, хай
щастя і затишок оселяться у ваших домівках.
Хай Бог береже вас і Україну!
Хай мир і злагоду Різдво
Несе до вас в родину.
Хай щастя, радість і добро
Заходять в дім гостинний.
Голова районного проводу КУН
Петро ІЛЬНИЦЬКИЙ.

Шановні жителі Боберки та Дністрика Дубового!
Від щирого серця вітаю вас з наступаючим
Новим Роком та Різдвом Христовим! Бажаю
вам міцного здоров’я, добробуту, благополуччя і Божої благодаті! Нехай рік новий буде
для вас багатим на добро, щедрим на успіхи
і удачу, світлим, щасливим та мирним, а
Різдво Христове сповнить серця ваші любов’ю, надією і вірою.
Щастя вам, подальших професійних досягнень, злагоди в сім’ї, тепла і світла – у ваших
оселях!
З повагою – сільський голова
Микола КОПАНИШИН.

Âîëîäèìèð Ñåíþãà – çàñòóïíèê
íà÷àëüíèêà â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
Після того, як Сергія Захарчика призначили начальником Старосамбірського відділення поліції, виконувати обов’язки заступника Турківського
відділення поліції призначено досвідченого правоохоронця з 16-річним стажем, 41-річного - Володимира
Сенюгу.
За час служби, він обіймав різні посади, був заступником начальника Турківського райвідділу міліції по роботі з кадрами, а перед призначенням на теперішню
посаду, був начальником сектору превенції патрульної
поліції Турківського відділення Самбірського відділу ГУ
НП МВСУ у Львівській області. А вже найближчими днями з назви його посади має зникнути приставка – виконуючий обов’язки. Всі процедури і погодження Володимир Олексійович пройшов.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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¯ÕÍ²É ÏÎÄÂÈÃ ÍÅ
ÌÎÆÍÀ ÇÀÁÓÒÈ
Нещодавно в Україні відзначили День учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС – мужніх, самовідданих та з високим професіоналізмом людей. Незважаючи на відсутність
обладнання, інструкцій та досвіду, вони зробили все, що від них залежало, і віддали своє здоров’я та життя заради життя мільйонів інших громадян. Прикро, що немає сьогодні серед нас
світлої пам’яті ліквідаторів Чорнобильської аварії Ігоря Шевчука, Степана Ватраля, Мар’яна
Шарана, Семена Пшенецького, Євгена Костев’ята, Ярослава Бугіра, Івана Кузьмака, Василя
Жавка, Василя Кузя та інших. Багато працівників органів внутрішніх справ Турківщини працювали тоді на ліквідаційних роботах у Чорнобилі, чимало серед ліквідаторів було медиків,
працівників громадського харчування, водіїв із нашого району.
На Турківщині, як і всюди по Україні, вшанували цих мужніх людей, провівши відповідні заходи.
Всім діткам ліквідаторів аварії були вручені подаруночки до Дня Святого Миколая. У день
свята я поспілкувалася з Мар’яною Крайняковець, завідувачем сектору з обслуговування
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС і сімейної політики управління соціального захисту
населення, яка безпосередньо відповідає за роботу з чорнобильцями і чи не найкраще знає їхні
біди і проблеми.
– У нашому районі проживає
40 ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
на обліку знаходиться 27 дітей
із сімей ліквідаторів ЧАЕС, дві
особи мають статус вдови учасника ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС. За роки, що минули,
ми всі пройшли складний шлях
усвідомлення і переосмислення того величезного комплексу
проблем, які пов’язані з використанням високих, і нерідко небезпечних технологій, – каже п.
Мар’яна. – Незамінним залишається лише одне – найглибша повага до людей, які закрили собою світ від атомного лиха,
що вирвалося зі зруйнованого
четвертого реактора Чорнобильської АЕС. Їхній подвиг неможливо переоцінити, як і не
можна переоцінити значення
того, що вони зробили. Їхній героїзм, патріотизм, професійна
майстерність перевірені часом.
Ми не маємо права забувати про
самопожертву цих людей, які
пройшли через усі кола ядерного пекла. На жаль, багато з
них не дожили до нинішніх днів.
Ми маємо пам’ятати про це. І
ніколи не допускати, аби, не дай
Бог, знову не повторилося щось
подібне.
– Мар’яно Михайлівно, у багатьох можуть виникнути

сумніви: навіщо потрібно це
свято, якщо 26 квітня ми
відзначаємо Міжнародний
день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф. І в
цей день згадуємо тих, хто
ціною свого життя рятував
нас від зловісного атома.
Чому саме дату 14 грудня
вибрано для вшанування
учасників ліквідації на ЧАЕС?
– Справа в тому, що 30 листопада 1996 року було закінчено
будівництво саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. А вже
14 грудня в засобах масової
інформації надруковано повідомлення про те, що Держкомісією прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд. І
саме тому багато ліквідаторів
стали вважати 14 грудня своїм
святом. Уже тоді, у грудні 1996го, учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою
першу перемогу. За деякий час
громадська організація чорнобильців України звернулася з
відповідним листом до керівників держави, в якому запропонувала заснувати в календарі
свят День учасників ліквідації
аварії на ЧАЕС. Та тоді офіційно
рішення не було прийнято. Але
ліквідатори самостійно стали

ПОДАРУНКИ – ВІД
НІМЕЦЬКИХ РОДИН
Місяць грудень завжди багатий на подарунки для дітей. Малеча з нетерпінням чекає Дня Святого Миколая, а згодом і
новорічних та Різдвяних свят. Не обминають святкові хвилини у цей час й багатодітні сім’ї, та сім’ї, які опинилися у
складних життєвих ситуаціях, сім’ї, де є діти з особливими
потребами. Так на початку грудня в Турку із приємною місією
завітали гості з Німеччини. З ініціативи Львівської облдержадміністрації, у співпраці з громадською організацією «Народна самооборона Львівщини», Rotary Club Lviv International
та партнерами з Німеччини, було організовано збір подарунків
для дітей області. Три сотні пакунків, які зібрали німецькі родини, привезли гості й маленьким жителям нашого району. В
урочистій обстановці у Турківській гімназії ім. Олександра
Ільницького їх вручили дітям із сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах. Хлопчики і дівчатка, які одержали
презенти, щиро дякують меценатам і організаторам цієї
благодійної акції. У нашому районі організувало це свято для
дітей управління соціального захисту населення Турківської
РДА.
А нещодавно, на вихідних, фахівці управління соцзахисту Турківської РДА – Мар’яна Крайняковець та Наталія Писанчин- Кішко – в
супроводі медика та вихователя Турківської гімназії ім. Олександра
Ільницького, організували для тридцятьох дітей з багатодітних
сімей та вихованців гімназії до Дня Святого Миколая поїздку до
Львова, в театр ім. Марії Заньковецької – на перегляд вистави «Івасик-Телесик». Зі Львова дітвора повернулася додому не тільки з
хорошими враженнями, гарним настроєм, а й з подарунками, які
їм вручили від департаменту соціального захисту населення
Львівської ОДА.
До речі, й надалі заплановані поїздки дітей пільгових категорій
на святкові розважальні передноворічні та різдвяні програми обласного центру.
Ольга ТАРАСЕНКО.

відзначати цю дату. Від різних
силових структур виділяли почесну варту, покладалися вінки
від керівників держави, іноземних посольств і громадських
організацій, але було відсутнє
визнання цього дня на державному рівні. Та пройшло десять
років, і це свято все-таки затвердили офіційно – Указом
Президента України 10 листопада 2006 року.
День, у який вшановують учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, почали відзначати на державному рівні. Але,
на жаль, через те що не всі
ліквідатори мають статус ліквідаторів, у них дуже мала пенсія.
Тільки перші 5 тисяч з тих, хто
ліквідував аварію, офіційно в
Україні стали називатися
ліквідаторами,
отримавши
відповідні посвідчення, а з 1992
року всім іншим видавали лише
посвідчення постраждалих від
Чорнобильської катастрофи. А в
ній брали участь понад 650 тисяч людей з усього тодішнього
Союзу, більша частина з яких
були українці. Можливо Україна
стане автором доброго почину і
День ліквідатора з’явиться у всіх
інших країнах світу.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

Найкращу у світі матусю, люблячу, турботливу бабусю і прабабусю
– Ярославу Павлівну Ляхман із Верхнього Висоцького – щиросердечно вітають з 70-річчям, яке вона відсвяткувала 25 грудня, дочки
Людмила, Оксана, Марта, Наталія; зяті Богдан, Тарас, Василь, Іван, онуки та правнуки,
родина з Одеси і бажають найріднішій міцного здоров’я, земного щастя, Божої благодаті,
щасливого довголіття та всього найкращого у
житті.
У цей святковий світлий день.
Коли настав Ваш ювілей,
Ми щиро Вас вітаємо,
Добра і щастя Вам бажаємо.
Тож не старійте і не знайте
В житті ні смутку, ані бід.
У серці молодість плекайте,
Живіть до ста щасливих літ!

Дорогу подругу і однокласницю – Ярославу Павлівну Ляхман із
Верхнього Висоцького – з 70-річчям вітає подруга з Полтавщини
Надія Сергієнко з сім’єю і бажає ювілярці міцного здоров’я, щастя,
радості, родинного тепла, рясних Божих благословінь.
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує весен веселковий час
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі ти прийми від нас.
Хай доля шле тобі добро і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних,
А щедрі дні, мов рушники квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг.

Колектив Верхньогусненського НВК щиро вітає з ювілейним днем
народження техпрацівницю Іванну Йосипівну Ільницьку і бажає
шановній ювілярці доброго здоров’я, великого людського щастя,
благополуччя, Божої благодаті на довгі роки життя.
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Ваш вік,
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай сонце всміхається Вам у житті.

НАЙБІЛЬШЕ
ПОЖЕРТВУВАЛИ ШКОЛИ
До Дня Святого Миколая-Чудотворця, на подарунки українським захисникам, що воюють
на Сході України, захищаючи мир, спокій і незалежність нашої держави, було зібрано більше 48
тисяч гривень. Майже всі школи надіслали ще й малюнки солдатам на фронт. «Дуже приємно, що небайдужі люди відгукнулися на наш заклик, – каже керівник районного благодійного
фонду «Милосердя» Мирослава Калинич. – Особлива подяка школярам Турківщини, їхнім батькам, класним керівникам, педагогам, начальнику відділу освіти Оксані Манюх, що зуміли організувати збір коштів. Адже левова частка у цій допомозі – їхня. Українські воїни безумовно
будуть безмежно вдячні учням і вчителям, іншим меценатам, за такий щедрий дарунок».
На підтримку нашим солдатам (бійцям 4-ої роти «Січ» та бійцям інших підрозділів) пожертви
склали: о. Тарас (настоятель храму Св. апостолів Петра і Павла м. Турка (1500 грн.), Яворівська ЗОШ
І-ІІ ст. (300 грн.), Бітлянський НВК (2000 грн.), одна добродушна пані з Турки принесла закрутки, теплий
одяг, взуття, шкарпетки; початкова школа с. Закіпці (200 грн.), Розлуцький НВК (778 грн.), Хащівська
ЗОШ І-ІІ ст. (650 грн.), Кривківська ЗОШ І-ІІ ст. (300 грн.), Кривківська сільська рада (300 грн.), Сянківська ЗОШ І-ІІ ст. (1220 грн.), Турківська райдержадміністрація (2830 грн.), Ісаївський НВК (1100 грн.),
Явірський НВК (1300 грн.), Нижньотурівський НВК (600 грн.), Верхньовисоцький НВК (2500 грн.),
Турківська гімназія ім. Олександра Ільницького (310 грн.), Нижненська ЗОШ І-ІІ ст. ( 300 грн.), Боберківський НВК (660 грн.), Боринський НВК (2120 грн.), Жукотинська ЗОШ І-ІІ ст. (1641 грн.), Буковинська
ЗОШ І-ІІ ст. (640 грн.), Нижньояблунський НВК (707 грн.), Яблунівська ЗОШ І-ІІ ст.. (600 грн.), ДністрикДубівська ЗОШ І ст. (300 грн.), Ясеницький НВК (920 грн.), управління соціального захисту населення
(1850 грн.), Верхньогусненський НВК (1881 грн.), Ластівківський НВК (1395 грн.), Турківська ЗОШ І-ІІІ ст.
№1 (2750 грн.), Вовченський НВК (900 грн.), Верхненський НВК (837 грн.), Риківська ЗОШ І-ІІ ст. (1300
грн.), Риківська ЗОШ І-ІІ ст.. (філія с. Багнувате) (592 грн.), Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст. (740 грн.), Карпатський
НВК (970 грн.), Присліпський НВК (вчителі і учні – 2539 грн.), Комарницький НВК (вчителі і учні – 2330
грн.), Ільницький НВК (800 грн.), Турківський НВК №1 (780 грн.), Красненська ЗОШ І-ІІ ст. (1000 грн.),
Лімнянський НВК (учні і вчителі – 1257 грн.), Матківський НВК (1274 грн.), Верхньояблунський НВК (500
грн.), професійний ліцей м. Турка (2000 грн.), Олег Лутчак (ящик чаю), Лосинецька ЗОШ І-ІІ ст. (500 грн.),
Завадівський НВК – 790 грн., Турківська районна філія Львівського обласного центру зайнятості (750
грн.).
Двадцять п’ять тисяч гривень із зібраних пожертв волонтери поклали на банківську картку благодійного фонду «Милосердя» для дальших невідкладних потреб нашим воїнам.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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ÍÎÂ² ÀÂÒÎ ÄËß ÌÅÄÈÊ²Â
Управління капітального будівництва Львівської ОДА 19 грудня підписало 6 договорів з приватним підприємством «Галич-Моторс» на закупівлю службових автомобілів для медиків районів Львівщини. Про це повідомлено на сайті держзакупівель Прозоро. Згідно з угодами, закуплено 43 автомобілі Renaut Duster, комплектації Life, 2018 року випуску.
Автомобіль оснащений кондиціонером, круїз-контролем та обмежувачем
швидкості, системою безпеки, регулятором водійського сидіння та ін. Машини
планують поставити найближчим часом.
У переліку районів, куди мають направити нові авто, є й наш, Турківський. Є в
ньому навіть відзначено й села – Либохора та Нижня Яблунька.
– Це президентська підтримка
сільській медицині, – каже керівник РЦ
ПМСД Микола Яцкуляк. – Ці медичні
автомобілі ми будемо мати, я за них
уже поставив свій підпис. Але на даний
час, до вирішення деяких організаційних питань, вони поки що знаходяться
на збереженні на підприємстві «ГаличМоторс».
Наш кор.

ЩИРА ПОДЯКА ЗА ДОБРI ДIЛА
Напередодні Нового року, хочу від себе особисто, а також
активних учасників художньої самодіяльності Народного дому
с. Шандровець, молоді села та учнів Шандровецького НВК ім.
В. Борути, педагогічного колективу, жителів села подякувати Андрію Лопушанському, за надані нам путівки для оздоровлення в SPA-центр «Женева» м. Трускавець.
Протягом листопада-грудня
2018 року більше 100 чоловік
відвідали даний SPA-центр. Усі
залишились дуже задоволені, за
що велика шана та подяка Андрію Лопушанському – депутату
ВР України, помічникові депутата Ірині Кірі, начальнику відділу
освіти Оксані Манюх, а також ве-

лика вдячність Лілії Яворській за
підтримку та
організацію
шкільних автобусів.
Дуже приємно жити і працювати з людьми, які вболівають
за добробут та здоров’я молодого покоління. Поки такі люди
живуть і працюють, то буде жити
і наша нація українців. Хочеться

ВЕЛИКЕ ЩАСТЯ БУТИ
МИЛОСЕРДНИМ
Коли замерзла річка – і став біленький гай,
Прийшов у темну нічку на землю Миколай.
Від хати і до хати, снігами, через лід
Спішить, спішить завзято старенький сивий дід.
Нещодавно Україною мандрував Святий Миколай, який своєю
щедрістю дарував радість та натхнення на добрі справи.
У це свято навіть дорослі починають вірити у чудеса. І так добре,
що є ще люди, які своєю любов’ю, добром і відкритістю душі допомагають створити святковий настрій. Вони приносять дітям подарунки за чемну поведінку, хороше навчання, повагу до батьків і старших
людей.
Щира вдячність депутатам обласної та районної ради: Михайлу
Ільницькому та Михайлу Хорту; церковним комітетам церков Преображення Господнього та Різдва Пресвятої Богородиці; голові
батьківського комітету Василю Стахнову та підприємцям: Василю
Чернянському, Віталію Пукшину, Остапу Питчаку, Оксані Сливар за
подарунки.
Бажаємо Вам, благодійники, міцного здоров’я, щастя, довгих років
життя. Нехай Всевишній обдаровує Вас і Ваші родини своїми ласками і щедротами за Ваші добрі справи. Здоров’я Вам, миру, злагоди,
родинного тепла, щасливого Нового року і Різдва Христового!
З повагою – педагогічний колектив Нижньояблунського НВК.

ÏÎÆÅÆÀ
ÇÀÒÜÌÀÐÈËÀ ÑÂßÒÎ
У ніч на Святого Миколая, 19 грудня, о 3 год. 36 хв., пожежникам зателефонували із с.Буковинка й повідомили про пожежу. Там загорівся дерев’яний житловий будинок, критий
шифером, розміром 20 х 8 м кв. На
ліквідацію пожежі виїхали рятівники
з найближчої частини – смт. Бориня.
Будинок вдалося врятувати від повного знищення, проте полум’я знищило стіну на площі 10 м кв. Також було
врятовано від займання і дві сусідні
будівлі.
Рятувальники просять громадян
дотримуватися правил безпеки у поводженні з електричними приладами,
особливо в період Новорічних та
Різдвяних свят.
Наш кор.

ще раз подякувати за Вашу
підтримку та Ваші щирі і чуйні
серця. За те, що Ви не стоїте осторонь проблем простих людей.
Нехай Ваша доброта і
щедрість повернеться до Вас
сторицею.
У році Новому хочемо побажати Вам здійснення усіх мрій
та бажань, міцного здоров’я,
мирного неба, безмежного щастя та трудових звершень.
Наталія БОРУТА,
завідувач НД с. Шандровець.

СПАСИБI ЗА
СОЛОДКЕ
СВЯТО
Учні, батьки, адміністрація
Матківського НВК щиро дякують
меценатам за подарунки, які
вони передали через Святого
Миколая, і зробили свято веселим, щасливим і радісним. Це
депутат Львівської обласної
ради М. М. Ільницький, лісничий
Мохнатського лісництва М. М.
Височанський, сільський голова
О. Й. Павко, а також підприємці:
М. В. Стець, І. Й. Ільницький, В.Й.
Павко, О. М. Височанський.
Велике Вам спасибі. Хай щедрим буде для вас кожен день, а
здоров’я і успіх – не покидають
вас ніколи.
Дирекція школи.

ЗАМКНУТЕ КОЛО
Біля кафе «Світанок» (колишня «Кулінарія») накопичилася величезна купа сміття. Комбінат громадського харчування має укладений договір із КП
«Житлово-комунальне управління» на вивіз твердих
побутових відходів. Ми справно платили за цю послугу, і сміття вивозили. Але останні тижні сміття чомусь перестали забирати.
Щоби вияснити причину, ми звернулися за поясненням
до комунальників, де нам відповіли, що питання вивозу
сміття входить в обов’язки міської ради. Натомість міський
голова скерував нас знову до комунальників. Виходить
якесь замкнуте коло. А незабаром Новорічні та Різдвяні
свята, і стає соромно від того, що в центрі міста засмічено
і брудно.
Віра ЮСИПОВИЧ,
директор комбінату громадського харчування.

Щиросердечно вітаємо із днем народження, яке буде святкувати
31 грудня, жительку м. Турка Руслану Іванівну Кузьмак. Дорогу, любиму доньку, кохану дружину, люблячу, турботливу, дбайливу матусю
із 35-річчям вітають мама Михайлина, тато Іван, чоловік Іван, син
Олександр, дочка Тетяна, брат Олександр, братова Оля, племінники Віка, Іван, Марія, баба Євгенія.
Кохану, милу, найріднішу,
Вітає нині вся сім’я,
І щиро ми Тобі бажаєм
Здоров’я, щастя і добра.
Подякувати щиро хочем,
За Твою ніжність і любов,
За Твоє рідне, тепле слово,
Що зігріває знов і знов.
Бажаємо, щоби усмішка щира
Не сходила із Твого лиця,
І щоб з очей Твоїх ласкавих,
Сльоза ніколи не текла.
А ми все робимо для того,
Щоб Ти щасливою була,
Щоб Ти ніколи не зазнала,
Ні горя, ні нещастя, ні біди.
У Бога будемо просити,
Щоб Тобі здоров’я дарував,
Щоби Тебе Ангел-хоронитель
Крилом завжди охороняв.

Парафіяни та церковний комітет щиро вітають з 50-річчям настоятеля Свято-Преображенського храму с. Сигловате отця Василя
Магдича і щиро йому бажають: Божої допомоги у всіх
справах, здоров’я, взаєморозуміння з людьми. Хай
Бог нагородить Вас усіма благами, обдаровує довголіттям, благополуччя Вам, світлої надії і тепла у
Вашому домі.
Хай радість приносить Вам кожна година,
Від бід вберігає молитва свята,
А Матінка Божа – Цариця Небесна –
Нехай подарує ще многі літа.

Парафіяни, хор і церковний комітет церкви Св. Миколая с. Явора
сердечно вітають з днем народження свого настоятеля, о. Теодора, і бажають шановному імениннику міцного здоров’я, життєвих
сил і енергії, родинного тепла, Господнього благословення на довгі
і щасливі роки життя.
Сійте у серцях людських добро,
Ми Вам щиро хочем побажати,
Щоб зерно це щедро проросло,
Щоб від цього радість в серці мати.
Хай Господь здоров’я посилає,
Спокою і щастя додає.
Дух Святий над Вами хай витає,
Бо Ви добрим пастирем в нас є.

З ювілейним днем народження дорогого, люблячого, щирого, чуйного і турботливого чоловіка, батька і дідуся – Василя Васильовича
Шутку, жителя с. Бітля – від щирого серця і з великою любов’ю вітають дружина Василина, дочка Тетяна, син Василь, зять Микола,
любимі дідусеві онучки Лілія і Юлічка і бажають йому
міцного здоров’я – з роси і води, світлої радості в
житті, благополуччя, родинного тепла, рясних
Божих благословінь.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті.
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть поруч віра і надія,
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Щасливих літ, що сонцем виграють.

Адміністрація і профспілкова організація Турківської КЦРЛ щиросердечно вітають із ювілеєм процедурну медсестру терапевтичного відділення Ольгу Михайлівну
Прокопів і бажають шановній ювілярці неба безхмарного, настрою гарного, здоров’я – без ліку і
довгого-довгого щасливого віку.
Щоб тільки все гарне в житті повелося,
Хай збудеться все, що іще не збулося.
Господь хай дарує надію й тепло –
На многії літа, на щастя й добро!
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«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

Â²Ä ÐÎÇÓÌÍÈÕ Ä²ÒÅÉ
– ÄÎ ÌÓÄÐÈÕ ËÞÄÅÉ
Обдаровані діти – цвіт та майбутнє нації, її інтелектуальна еліта, гордість і честь школи, міста, району, області, України, її світовий авторитет. А виявити таких дітей нам допомагає проведення Всеукраїнських олімпіад, конкурсів та
турнірів. Щорічно, в жовтні, проводиться І (шкільний) етап, а
у листопаді – грудні – ІІ (районний) етап Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, а саме: іноземних мов (англійська,
німецька, французька), української мови та літератури, математики, християнської етики, біології, трудового навчання, економіки, фізики, історії, хімії, правознавства, географії,
інформатики, інформаційних технологій, екології, астрономії.
Уже вкотре в грудні, підсумовуючи рік, що минає, ми визначаємо учнів, які показали високий рівень знань, захищали
честь школи, а в подальшому і
району, стали переможцями й
призерами районних олімпіад
з базових дисциплін.
У першому (шкільному) етапі
олімпіад взяли участь понад
2500 школярів Турківщини. 970
переможців стали учасниками
другого (районного). З них - перемогу святкували - 69, серед
яких – 28 учнів з міських шкіл, 41
- із сільських.
Із числа переможців є такі, які
зайняли перше місце з кількох
предметів. Це Василь Комарницький – учень 9 класу Комарницького НВК (переможець олімпіад з математики, біології та
фізики), Юлія Сакаль – учениця
11 класу Явірського НВК (переможець олімпіад з правознавства, історії та географії), Яна
Сіданич – учениця 10 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (переможець олімпіад з англійської мови, української мови та
літератури), Іван Шикітка –

учень 10 класу Верхньояблунського НВК (переможець олімпіад з інформатики, географії,
інформаційно - комп’ютерних
технологій), Мар’яна Біян - учениця 11 класу Турківської ЗОШ ІІІІ ступенів №1 (переможець олімпіад з астрономії, інформатики), Соломія Смиш – учениця
10 класу Турківського НВК (переможець олімпіад з християнської етики, біології та хімії),
Ірина Ільницька – учениця 11
класу Ільницького НВК (переможець олімпіад з англійської
мови, біології та історії), Марія
Хахуляк – учениця 11 класу Явірського НВК (переможець олімпіад з математики, української
мови та літератури), Анна Вовчанська – учениця 11 класу Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (переможець олімпіад з географії,
історії) та інші.
Найкращі результати, уже
вкотре, серед закладів освіти ІІІІ ступенів належать командам
Турківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
(38 призових місць, з них: 17 – І,
14 – ІІ, 7 – ІІІ), Турківського НВК
(40 призових місць, з них: 11 – І,

13 – ІІ, 16 – ІІІ); Верхньояблунського НВК (28 призових місць, з
них: 6-І, 9-ІІ, 13-ІІІ). По 22 призові місця здобули команди
Верхньовисоцького та Явірського НВК, 19 призових місць виборола команда Вовченського
НВК, по 16 призових місць отримали Боринський та Верхненський НВК. Ну, а іншим командам, можливо, не повезло,
або трішки недопрацювали.
Серед закладів освіти І-ІІ ступенів веде перед команда Комарницького НВК (11 призових
місць, з них: 3-І, 6-ІІ, 2 – ІІІ), поряд – команди Ластівківського
НВК (12 призових місць, з них: 1
– І, 5 – ІІ, 6 – ІІІ), Нижньояблунського НВК (10 призових місць, з
них: 2-І, 4-ІІ, 4 – ІІІ). Слідом ідуть
команди, у яких по 9 призових
місць: Завадівського, Матківського, Розлуцького НВК та Турківського НВК №1.
Переможці районних олімпіад захищатимуть честь району в
обласних, які відбудуться в січнілютому.
Участь в олімпіадах, конкурсах – це щоденна робота на уроках та після них, у школі та вдома, з досвідченими вчителями і
самостійно. Обдаровані діти
приносять велику користь суспільству, державі, є її гордістю.
Тому перед суспільством, навчальним закладом і сім’єю постає проблема навчання і виховання таких дітей. Пошук обдарованих дітей та створення умов
для їхнього розвитку — це
спільна діяльність дорослих:

батьків та учителів.
Піднятися на вершину слави
сприяли здібним учням такі
якості як наполегливість, жага
до знань, уміння сконцентруватись, так і постійна допомога та
підтримка справжніх фахівців
своєї справи, талановитих вчителів. Адже додаткові заняття,
розробка індивідуальних завдань підвищеної складності, пошук додаткових матеріалів – вся
ця непомітна, але така важка
робота, лежить на їхніх плечах.
Тим, хто готує молоде покоління до самостійного життя –
мудрим, добрим, рідним учителям – складаємо подяку і шану,
бо ви ведете своїх учнів до нових
перемог та звершень і залишаєтесь для них вічним взірцем.
Ми ще і ще раз переконалися: нам є ким пишатися, до чого
прагнути і куди рости. Є потужний потенціал творчої та обдарованої молоді, вчительської та
батьківської громади, а ще велике бажання бачити свого учня,
свою дитину успішною, потрібною людям і суспільству.
Щиро бажаю школярам,
учнівській молоді подальших
успіхів, знайти себе в житті, щоб
обраний шлях був радісним і
світлим. Пам’ятайте: знання –
найбільший із скарбів людини,
скарб, ціну якого вона сама і визначає. Щоб заволодіти ним, потрібно постійно вчитися, не боятися відкривати сторінки нового, невідомого і пам’ятати, що
чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Ти, і тільки ти,
юний друже, обираєш для себе
шлях, по якому йти. Знання допомагають людині дістатись
свого джерела, а не насолоджуватись чужим!
Миру і здоров’я всім! Успіхів та
удачі у Новому році!
Наталія ДУДА,
завідувач методичного кабінету відділу освіти Турківської
РДА.

Ìíîãàÿ ë³òà,
ð³äíà øêîëî!
Шкільні роки завжди згадуються по-особливому:
з трепетом і хвилюванням. Людина може вивчити
багато мов, отримати не одну професійну освіту,
але частинкою життєвого успіху завжди буде рідна
школа: та, що залишає неповторний слід і незабутні спогади на все життя. Адже як можна забути першу двійку, першу бійку, перший поцілунок?..

ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÈÑÒÈ ÒÀ ÍÅËÅÃÀËÈ
У с.Сянки прикордонники затримали двох громадян Франції, які намагалися незаконно перенести у
Польщу майже 1 400 пачок цигарок,
повідомляє Державна прикордонна
служба України.
У відомстві кажуть, що спіймати їх
вдалося всього за 700 метрів від
польсько-українського кордону.
Інформацію про французів співробітникам відділу Держприкордонслужби «Сянки» надав один з місцевих жителів, який повідомив, що двоє незнайомих йому чоловіків з великими рюкзаками рухаються в напрямку кордону.
Затриманими виявилися громадяни
Франції – 1989 та 1991 року народження. Їхні імена прикордонники не розкривають.
Згодом неподалік від місця затримання також був виявлений автомобіль на французьких номерах - як
виявилося, він належав одному з затриманих.
Рішення у справі іноземців прийматиме суд, повідомляють у Держприкордонслужбі. Там також розповіли, що
вартість конфіскованих цигарок - майже 52 тисячі гривень.

У прес-службі Мостиського прикордонного загону розповіли, що громадяни Франції прибули до України за день
до затримання.
«Правоохоронці з’ясували, що іноземці за день до цього легальним шляхом прибули в Україну через один із автомобільних пунктів пропуску й мали на
меті перенести закуплені цигарки до
Польщі, незаконно перетнувши державний кордон».
А вчора вночі співробітники того ж
таки відділу «Сянки» затримали двох
вихідців з Південної Азії. Вони також
намагались незаконно перетнути кордон.
Мешканці Турки зателефонували до
прикордонників та повідомили, що на
залізничній станції міста бачили двох
чоловіків азіатської зовнішності. Аби перевірити інформацію, виїхала група реагування прикордонників. Азіатів відшукали. При собі вони не мали жодних
документів, назвалися вихідцями з Бангладешу. До прикордоння приїхали потягом. Згодом зізналися, що на станцію
прибули в пошуках незаконного шляху в
Європу.
Наш кор.

Цієї осені 200-літній ювілей моєї рідної, Верхньояблунської школи об’єднав у своїх стінах учнів, учителів,
ветеранів педагогічної праці, випускників різних років,
батьків та почесних гостей. Приємні зустрічі і хороші
спогади завжди продовжують наше життя і роблять його
щасливим і радісним. Тому особливим став для мене
день 17 листопада, коли я – вперше після багатьох років
розлуки з рідною школою – знову переступила її поріг.
Педагогічний та учнівський колективи створили неповторну атмосферу свята. Присутні були сповнені глибокої радості за рідний навчальний заклад. Адже Верхньояблунська школа впевнено крокує в майбутнє. Школа
стала охайною, красивою і сучасною: світлі коридори,
затишні класні кімнати... Учні школи є призерами районних та обласних олімпіад, беруть активну участь у творчих та спортивних конкурсах, про що свідчать численні
грамоти та подяки, які прикрашають стіни школи. Доказом того, що національно-патріотичне виховання є
пріоритетним в освітньому процесі, слугує висаджена
Алея Героїв Небесної Сотні, оформлений стенд «Вони
захищають Україну». З метою прищеплення любові до
рідного краю, збереження звичаїв рідного народу, в навчальному закладі створено музей «Бойківські знаряддя праці».
Школа досягає добрих результатів завдяки злагодженій команді професіоналів, якими є педагогічний
колектив Верхньояблунської школи. А сформував цю
команду мудрий наставник, дбайливий господар Іван
Січак, якого люблять діти, поважають колеги та батьки
учнів.
Многая літа, рідна школо! Нехай благословенними будуть твої будні і свята. Нехай вчителі та учні своїми успіхами примножують твою славу.
Валентина СУРИМКО,
випускниця Верхньояблунської школи.

7 стор.

1 січня святкуватиме своє 20річчя дорогенька донечка, жителька с. Вовче – Вероніка Іванівна Валько. З
цим святом
щиросердечно вітають її
тато Іван,
мама Іванна
та сестричка
Юлія.
Рідні бажають
їй
міцного здоров’я, радості, добра,
життєвої енергії, вірних друзів,
успіхів у навчанні та здійснення
усіх мрій.
Сьогодні свято –
Твій День народження!
Як все було я завжди буду пам’ятати,
Коли на руки немовля своє
Взяла уперше, зрозумівши,
Що я – мати.
Маленьке диво на моїх руках,
Мов ґудзик – носик,
Намистинки – оченята.
І сльози щастя забриніли на
очах,
Бо дарував мені Господь Тебе,
Як свято.
Коли було то, а немов учора
все…
Ти не малеча,
Та для мене так і будеш
Маленьким сонечком,
Що щастя мить несе
Своїй матусі,
Яку Ти так ніжно любиш.
Лети у світ,
Неначе вільний птах,
Та пам’ятай,
Що би не трапилось з Тобою,
Я буду поруч у молитвах та
думках
І від біди
Закрию донечку собою.
Многая літ!
До привітань приєднуються дві
бабусі – Віра і Катерина, а також
два дідусі – Федір і Михайло.
1 січня святкує своє 60-річчя
найкраща матуся, дружина, любляча та чуйна бабуся – Катерина
Іванівна Бурич, жителька с. Вовче.
З нагоди ювілею бажаємо Вам,
дорога, міцного здоров’я – з роси
і води,
б е з л і ч
світлих і радісних днів у
житті, добробуту, миру, поваги від людей, любові
від рідних,
Божої милості і благословення.
За вікном
стрункі смереки
З вітром гомонять.
Наклепали вже лелеки мамі
60.
Наклепали світлу долю,
Свято принесли.
І бажають, щоб ще довго
З нами Ви жили.
Дорога матуся наша,
Добре серце в Вас:
Вам тяжка дісталась чаша –
Виховати нас.
Хай подальша Ваша доля
Щастям пророста.
Хай веселкою в майбутнє
Стеляться літа.
Низький уклін, наша матусю,
Здоров’я міцного – з роси і
води.
Нехай Ваші лагідні руки.
Тепло і любов нам дарують
завжди.
З повагою чоловік Михайло, дочка Іванна з сім’єю, син Микола з
сім’єю, син Володимир з сім’єю
син Степан з сім’єю.

8 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»
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Ç òóðáîòîþ ïðî êîæíîãî:

ÙÎÁ ÏÎÆÅÆÀ ÍÅ Ç²ÏÑÓÂÀËÀ
ÑÂßÒÊÎÂÈÉ ÍÀÑÒÐ²É
Незабаром новорічні свята. Палаци культури, народні доми,
шкільні та дитячі установи, оселі наших громадян прикрасять новорічні ялинки - неодмінні атрибути цього свята. Однак, поряд із позитивними емоціями, при недотриманні елементарних вимог правил пожежної безпеки, лісові красуні можуть
зіпсувати святковий настрій. У зв’язку з цим Турківський PC
ГУ ДСНС України у Львівській області нагадує головні вимоги
правил пожежної безпеки під час підготовки і святкування новорічних та різдвяних свят.
Під час організації та проведення заходів, пов’язаних із новорічними святами, слід, насамперед, дотримуватись однієї
важливої умови: якщо у святкуванні беруть участь понад 50
осіб, то потрібно використовувати приміщення, що забезпечені
не менш як двома евакуаційними виходами, які не мають на
вікнах глухих ґрат і розташовані
не вище другого поверху в будівлях з перекриттями з горючих
матеріалів.
Особи, яким доручено проведення таких заходів, перед їх початком зобов’язані ретельно
оглянути приміщення стосовно
протипожежного стану і переконатись у повній їх готовності. У
тому числі: в забезпеченості потрібною кількістю первинних засобів пожежогасіння, справності
засобів зв’язку, пожежної автоматики і сигналізації. Не дозволяється заповнення приміщень
людьми понад установлену норму; зменшення ширини проходів
між рядами; установка в проходах додаткових крісел, стільців,
тощо; повне відключення під час

спектаклів або вистав світла; використання віконниць для затемнення; проведення вогневих
та інших пожежонебезпечних
робіт, а також включення в програму (сценарій) номерів (вистав) з використанням вогневих
ефектів.
Під час проведення новорічних свят:
- ялинка повинна встановлюватися на стійкій основі;
- за відсутності в приміщенні
електричного освітлення (під
час можливого відключення,
тощо) святкування повинно проводитися тільки протягом світлового дня;
- не встановлювати ялинку в
проходах, біля виходів, на шляхах евакуації;
- ілюмінація повинна бути виконана з додержанням правил
улаштування електроустановок;
- у разі використання електричної освітлювальної мережі
без понижуючого трансформатора, на ялинці можуть застосовуватись гірлянди тільки з послідовним увімкненням лампочок, напругою до 12 вольт;

ДИВНИЙ АЖІОТАЖ
Іноді через людську байдужість
чи
недобросовісність, просте питання,
ми переводимо у величезну
історію – щось на зразок
створюємо проблему, щоб
потім успішно з нею боротися. Власне так можна сказати про позавчорашній випадок
організації поховання особи
без невідомого місця проживання, труп якої більше тижня тому було виявлено в елек-

тричці на станції Сянки. Покійник весь цей час пролежав
у морзі Турківської КЦРЛ, і
ніхто не спромігся в законному порядку вирішити питання з його похованням. Правники кажуть, що, згідно чинного законодавства, в такій
ситуації похоронами має займатися орган місцевого самоврядування, де виявлено
труп. Хоча в даному випадку
не відомо, де він помер – по

дорозі, в Старому Самборі,
Турці, а чи в Сянках?
Ця історія з покійним львів’янином знайшла логічне вирішення лише минулої середи.
Кажуть, що відшукали рідню небіжчика, а відтак вона забере
труп. Хоча, на майбутнє, у таких
випадках має бути чітко прописаний порядок захоронення, на
який, виявляється, не треба великих коштів. Потрібно лише
сумлінне виконання службових
обов’язків посадових осіб, які
мали б швидко і без ажіотажу
вирішити проблему.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЗИМОВІ ЗНИЖКИ НА РОБОТУ
+ МАТЕРІАЛИ ДО 30%. РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під
ключ. Перепланування. БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови,
павільйони, гаражі, навіси, альтанки, лазні, паркани. ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ.
Мансардні дахи. УТЕПЛЕННЯ,
облицювання будинків. (068)
1455866, (066)7215631.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №134 видано 28
березня 1994 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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- при виявленні несправності
в ілюмінації (нагрів проводів,
блимання лампочок, іскріння
тощо), вона повинна бути терміново вимкнена;
- не дозволяється прикрашати ялинку целулоїдними іграшками, а також марлею і ватою,
що не просочені вогнезахисною
речовиною, застосовувати для
ілюмінації ялинки свічки, одягати дітей в костюми з легкозаймистих матеріалів (вати, паперу,
марлі і т. ін.).
Отже, основні вимоги пожежної безпеки при влаштуванні
новорічної ялинки та проведенні
святкових заходів нескладні й не
вимагають особливих матеріальних витрат. Але суворе їх дотримання дозволить не затьмарити веселе новорічне свято,
уникнути всіляких неприємностей, пов’язаних із пожежею.
Особливу небезпеку виникнення пожежі та травмування
людей становить використання
піротехнічних засобів. Тому ми
також звертаємось до батьків із
проханням – не дозволяти дітям
пустощів з піротехнічними виробами.
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил
пожежної безпеки застереже
від трагічних наслідків та псування новорічного настрою!
Іван МАРИЧ,
головний інспектор Турківського PC ГУ ДСНС України у
Львівській області, капітан
служби цивільного захисту.

Загублений військовий квиток
– МО 292183, виданий
23.12.1982 року на ім’я Степана Васильовича Мишковського,
вважати недійсним.

«БОЙКІВЩИНА»

у місті Турка, по вул. МОЛОДІЖНА 25, відкрилася нова,

Українсько-польське підприємство купить прути з ліщини в необмеженій кількості, товщиною 1-3 см, довжиною від 3-х метрів. Також купимо плоти, плетені з ліщини. Технології плетіння навчаємо.
Перед заготівлею ліщини, або плетінням плотів, прохання зателефонувати, щоб не було накладок. Тел.: 0963030229.
Загублений військовий квиток – № НК 5120729, виданий Турківським РВК 09.11.1984р. на ім’я Олега Казимировича Вільчинського,
вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Працівники операційної Турківської КЦРЛ висловлюють щире
співчуття Ярославу Івановичу Бучаку з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті брата.
Педагогічний колектив Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. сумує з приводу
смерті колишнього директора школи Федора Юрійовича Геленка
та висловлює щире співчуття рідним.
Працівники Боринської КМЛ висловлюють щире співчуття колезі
по роботі Галині Миколаївні Іжик з приводу передчасної смерті сестри – Ірини.
Дирекція, профспілкова організація Верхненського НВК висловлюють щире співчуття вчителю 2 класу Марії Юріївні Дякович з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Федора Юрійовича Геленка.
Дирекція Верхненського НВК сумує з приводу смерті колишнього
директора Нижненської ЗОШ І-ІІ ст. Федора Юрійовича Геленка і
висловлює щире співчуття родині покійного.
ГО «Бізнес-ліга» висловлює щире співчуття Лідії Мар’янівні Цебрик з приводу великого горя – смерті матері.
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