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Наш земляк Іван Собко очолив
госпітальну раду Львівщини
Львівська облдержадміністрація створила госпітальну раду госпітального округу Львівської області та затвердила її склад і основні положення. Головою госпітальної ради став заступник голови Львівської ОДА Іван Собко, а до її
складу увійшли ще 46 осіб. Серед них – директори департаментів Львівської
ОДА, голови районних рад та області, а також головні лікарні районних лікарень.
Про це йдеться у розпорядженні першого заступника голови Львівської ОДА Василя Лозинського від 20 січня 2020 року.
Госпітальна рада є дорадчим органом при ЛОДА, що утворена для розроблення
пропозицій та рекомендацій щодо реалізації на рівні госпітального округу Львівської
області державної політики у сфері охорони здоров’я та організації надання медичної допомоги в госпітальному окрузі.
Нагадаємо, 15 січня Кабінет Міністрів затверив перелік опорних закладів охорони
здоров’я у госпітальних округах на період до 2023 року, 9 з яких знаходитимуться на
території Львівської області.
Ще у 2017 році, у рамках реформування медичної галузі, у Львівській області створили госпітальний округ, а у квітні 2018 року уряд підтримав цю пропозицію. На початку 2019 року депутати Львівської обласної ради затвердили склад госпітальної
ради Львівського госпітального округу.
Також Львівщина стала першим регіоном в Україні, яка визначилася із мережею
багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування.

МАКСИМАЛЬНИЙ
КОНТАКТ З ПАЦІЄНТОМ –

2020 РОКУ
Колектив управління соціального
захисту населення Турківської РДА
щиросердечно вітає з днем народж ення
начальника управління,
добру, чуйну,
щиру людину
– Миколу Феодосійовича
Гута.
Ш а но в н и й
Миколо Феодосійовичу!
Бажаємо
Вам й надалі
з ал и шат и с ь
таким енергійним і невтомним, щирим і турботливим, щедрим на добро!
Бажаємо міцного здоров’я, достатку, радості, удачі. Нехай Ваші очі
світяться щастям, вдома чекає любляча сім’я, а робота приносить лише
радість!
Многая і благая Вам літ!
У день Вашого народження
Нехай Вас Бог благословить.
Міцне здоров’я посилає,
Хай буде світла кожна мить!
Здоров’я, сили та наснаги,
Людського щастя Вам без меж!
Багато літ ще керувати,
В роботі успіх здобувати!

обов’язок медика, що матиме відображення у фінансовій винагороді
Так чи інакше впродовж життя кожній людині доводиться звертатися до медичних закладів. Важко знайти щасливчика, якого б це оминуло. Власне тому в суспільстві є велике зацікавлення широкого загалу людей до роботи закладів
охорони здоров’я, та й навіть окремо взятих фахівців. В особливий спосіб це відчутно в часі реформ. Тоді ми часто
порівнюємо медицину незалежної України з 30-річною історією – з радянською, або з європейською. І думок з цього
приводу є чимало. А що найголовніше – покладаємо великі надії на майбутнє нашої охорони здоров’я: високотехнологічне, фахове, доступне та людяне.
Останніми роками маємо добру нагоду застановитися на роботі та перспективах галузі, адже йдеться про масштабні переміни, яких досі Україна не бачила. І вже інше питання: в який спосіб вони відбудуться та як житиме медична
спільнота після їх завершення, що отримають медики та на що можуть сподіватися потенційні пацієнти, тобто всі ми з вами?
Спілкуючись з головним лікарем комунального некомерційного підприємства
«Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколою
Яцкуляком, я дізнався, що проведення реформи досить-таки непроста річ , хоч і
конче потрібна та безальтернативна. Думаю, що нашим читачам буде цікаво,
як все відбувалося на первинці, тим більше, що уже найближчим часом реформи
охоплять і вторинний рівень надання медичної допомоги.
– Отже, Миколо Петровичу, поділіться недавніми спогадами, як починався процес реформування первинки.
– Досить-таки не просто. 5 липня 2018 року сесія Турківської районної ради прийняла
рішення про створення центру ПМСД. Так сталося, що мені доручили провести організаційну роботу, зокрема зареєструвати підприємство, підготувати документи для одержання ліцензії. Зрозуміло, що самому це зробити було важко, та й навіть здавалося, що
неможливо. Стало питання зі штатним комплектуванням підприємства. Логічно, що це
мали бути фахівці районної лікарні. І тут я, на великий подив, стикнувся з першою проблемою. Центр створили, а охочих працювати в ньому немає. Люди з великим острахом
сприймали пропозицію про перевід у новостворене підприємство. Виявляється, хтось
з КЦРЛ нашіптував їм, що з цього нічого доброго не буде, мовляв, усе завалиться, мало
не на зародковій стадії, а ті, хто виявить бажання прийти сюди на роботу, просто залишаться безробітними.
Але, дякувати Богу, знайшлися відчайдухи, що не побоялися ризикнути та, більше того,
повірили в реформу. Але, на тобі! Тут знову проблема – хто має написати наказ на
переведення? Виконувач обов’язків головного лікаря Костянтин Коробов тоді перебував у довготривалій відпустці, а час невпинно спливав, все нагадуючи про нагальну
необхідність готувати документи. І лише після втручання голови Турківської районної
ради Володимира Лозюка, процес переведення спеціалістів зрушився, як кажуть, з
мертвої точки. Таким чином перший наказ, що я приступаю до виконання обов’язків головного лікаря, датований 18 вересня, а
вже наступного дня був інший – про зарахування в штат трьох осіб: головного бухгалтера, завідувача кадрів та фахівця з комп’ютерної техніки. Фактично днем народження Центру можна вважати 18 вересня 2018 року. Власне з того часу ми активно почали
працювати над тим, щоб якомога швидше отримати ліцензію, без якої підприємство не могло надавати медичні послуги, а відтак
отримувати фінансування і розвиватися.
(Закінчення на 3 стор.)

Коханого чоловіка, люблячого татуся, жителя с. Ільник – Романа Олександровича Блаж івського з 30річним ювілеєм , який
святкуватиме
3 лютого, від
щирого серця
вітають дружина Світлана і донечка
Віталіна. Дорогій людині
вони бажають
міцного здоров’я, довголіття і Божої
опіки у всіх
справах.
Перші 10
років собі дитинство залишило,
Другі 10 років – взяла юності
пора,
А треті 10 років сьогодні наступили –
Новий етап дорослого, сімейного життя.
Тож ми вітаєм з ювілеєм щиро,
Бажаємо достатку, радості,
добра,
Здоров’я міцного, злагоди і миру,
Щоб завжди тебе Мати Божа берегла!
А Господь тобі хай посилає
Щасливі й незабутні дні.
Ангел-охоронець хай з плеча не
злітає,
Завжди допомагає в дорозі і в
труді!

2 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

ПРЕТЕНДЕНТИ СТАЛИ
КАНДИДАТАМИ
Вчора відбулося друге засідання конкурсної комісії
з відбору кандидатів на зайняття посади директора
КНП «Турківська центральна районна лікарня»
Процедурно це засідання можна вважати таким собі підготовчим, адже члени комісії з дотримання всіх вимог розглянули заяви претендентів на цю посаду та перевірили документи, подані
в запечатаному конверті на предмет правильності їх оформлення та достовірності. Хоча й
були застереження щодо можливих неточностей невеликої частини документів одного з кандидатів. Власне, щоб з’ясувати і відкинути всякі сумніви, комісія рекомендувала голові конкурсної комісії Василю Костишаку провести перевірку. А так все відбулося тихо, мирно. Кожен з
членів комісії мав можливість вивчити документи та висловити свої зауваження. На розгляд
конкурсної комісії подали свої кандидатури три особи, які в алфавітному порядку заходили для
спілкування.
Першим був Костянтин Коробов – виконувач обов’язків директора КНП
«Турківська центральна районна лікарня». Він також виконував обов’язки
головного лікаря комунальної центральної районної лікарні, а ще раніше
був заступником головного лікаря по ЕТН. У свій час він працював завідувачем пункту переливання крові в Турківській центральній лікарні. Свою роботу в нашому районі Костянтин Федорович розпочав у 1992 році лікаремхірургом, а до того закінчив Куйбишевський медичний університет ім. Д. І.
Ульянова, Дніпропетровський медичний інститут. Проходив військову службу в обмеженому контингенті радянських військ в Республіці Афганістан. Народився у 1961 році в м. Кіровоград.
Наступним з членами комісії спілкувався Юрій
Лило. Він народився у с. Вовче у 1963 році. За
освітою – інженер-механік. Закінчив Львівський
сільськогосподарський інститут та Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при
Президенті України. У свій час обіймав посаду
голови фонду держмайна у Турківському районі, начальника представництва фонду держмайна у Турківському районі, його двічі обирали головою
Турківської районної ради, згодом заступником. У
2014 році Юрій Дмитрович був мобілізований на
дійсну строкову службу на рік. Останнє місце роботи – з 2016 по 2020 рік – заступник голови Турківської райдержадміністрації.
Третій претендент – Володимир Яворський. Народився в с. Лосинець нашого району в 1965 році.
Закінчив Харківський інститут економіки, ринкових відносин та менеджменту,
а згодом – Івано-Франківський інститут нафти і газу. Спеціальність за освітою
– економіка підприємства, видобування нафти й газу. З 1986 року Володимир
Миколайович працює на різних підприємствах, що займаються нафто- та газовидобутком. Має великий виробничий досвід, починаючи від помічника бурильника й до директора ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод». Займав різні керівні посади в нафтогазовій сфері на Харківщині, був заступником
начальника управління з матеріально-технічного забезпечення та загальних
питань ГПУ «Львівгазвидобування» ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз
України» м. Львів.
Переглянувши подані документи, комісія вирішила наступне засідання призначити на середу, 5
лютого, на 10.00 год. Тоді, власне, буде заслухано конкурсні пропозиції кандидатів та проведено співбесіду. І вже після цього відбудеться голосування. Кандидатуру переможця подадуть голові районної
ради для укладання контракту.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

СМЕРЕКА ВАЖКО ТРАВМУВАЛА ЛІСНИКА

Декілька днів тому, в лісових угіддях неподалік села Боберка, трапився трагічний випадок:
падаюча смерека важко травмувала лісника ДЛГП “Галсільліс”, місцевого жителя.
У критичному стані його було доставлено до реанімаційного відділення Турківської лікарні, але
незважаючи на зусилля медиків, врятувати його життя не вдалося. Не приходячи до свідомості, він
помер. Обставини трагічного інциденту вивчає спеціальна комісія.
Наш кор.

31 січня 2020 року

Інформація
Боринської селищної ради про оголошення
конкурсу на право оренди комунального майна
1. Назва об’єкта оренди: нерухоме майно
Нежитлове приміщення (S=29,1 кв. м.) в адміністративному будинку
Боринської селищної ради (перший поверх), адреса: Львівська обл., Турківський район, смт. Бориня, вул. І. Франка, 4.
Вартість об’єкта оренди за незалежною оцінкою, виконаною станом на
31.12.2019 року, становить 95 900, 00 грн.
Цільове використання об’єкта оренди – розміщення торговельних об’єктів
з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео- та
аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів.
Умови конкурсу на право укладення договору оренди:
1.Найбільший запропонований розмір місячної орендної плати за використання об’єкта, порівняно зі стартовою орендною платою за базовий
місяць розрахунку (лютий - 2020 р.) – 727,50 грн. (орендна ставка – 25 грн.
за 1 м кв. в місяць).
2.Ефективне використання об’єкта оренди за цільовим призначенням.
3.Протягом одного місяця з дня підписання договору оренди та акта
приймання-передачі відкриття.
4.Дотримання вимог експлуатації об’єкта.
5.Компенсація переможцем конкурсу витрат орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди, витрат на публікацію оголошення про
конкурс.
Для участі в конкурсі учасник конкурсу подає на розгляд конкурсної комісії такі документи:
- заяву про участь у конкурсі;
- зобов’язання (пропозиції) щодо виконання умов конкурсу;
- довідку від Турківської районної ради про відсутність заборгованості з
орендної плати (для орендарів майна районної комунальної власності);
- довідки управління Пенсійного фонду та податкової інспекції про
відсутність заборгованості.
а) для учасників, які є юридичними особами:
- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- завірені нотаріусом копії установчих документів;
- завірену копію довідки про реєстрацію особи, як платника податків;
- завірені копії ліцензій на здійснення певних видів господарської діяльності, у разі їх наявності;
- звіт про фінансові результати з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;
- довідку від кандидата про те, що відносно нього не порушено справу
про банкрутство.
б) для учасників, які є суб’єктами підприємницької діяльності – фізичними особами:
- копію документа, що посвідчує особу претендента на участь у конкурсі, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику
фізичної особи;
- завірену належним чином копію виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
- декларацію про доходи фізичної особи або завірену в установленому
порядку копію звіту суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи –
платника єдиного податку.
Пропозиції щодо розміру орендної плати вносяться в день проведення
конкурсу.
Конкурс відбудеться о 12:00 год. 21.02.2020 року в кабінеті голови Боринської селищної ради. Телефон для довідок: 3-41-18.
Конкурсну документацію слід подавати до конкурсної комісії за три робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).
Конкурсну документацію слід подавати за адресою: 82547, Львівська
обл., Турківський р-н, смт. Бориня, вул. І. Франка, 4, Боринська селищна
рада.
Документи на конкурс подаються у надійно запечатаних конвертах з
написом «На конкурс», скріплених печаткою або підписом учасника конкурсу.
Ознайомитись з проєктом договору оренди та отримати додаткову
інформацію можна в Боринській селищній раді за тел.: 3-41-18.
Голова конкурсної комісії І.Яворський.

УЧНІВСЬКА МОЛОДЬ ТУРКІВЩИНИ – СЕРЕД ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
Після старого Нового року, 15 січня. на базі Львівського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді – позашкільного навчального закладу, що об’єднує і координує систему позашкільної і позакласної
роботи еколого-натуралістичного напрямку в області – відбулося масштабне представлення творчих доробків
талановитих дітей нашої області – виставка-конкурс «Український сувенір» та виставка «Новорічна композиція».
На конкурси було подано сотні дитячих робіт, серед яких були й експонати з Турківщини. Свої вироби демонстрували творчі майстерні художньої кераміки, гуртки народних ремесел, бісероплетіння, тістопластики, соломоплетіння, конструювання та моделювання одягу, ткацтва, квіткового дизайну… Юні митці з Турківщини завоювали
на цих виставках-конкурсах 11 призових місць!
– На конкурс «Новорічна композиція» було подано всього 338 робіт школярів закладів загальної середньої та позашкільної освіти з
18 районів, 13 об’єднаних територіальних громад та 7 міст області. А на виставку-конкурс «Український сувенір» – 136 робіт – із 19
районів, 8 ОТГ та 7 міст області, – розповідає відповідальна за організацію і проведення цих конкурсів-виставок у районі, методист
районного відділу освіти Турківської РДА Люба Сакаль. – Роботи переможців будуть направлені у м. Київ – для участі у Всеукраїнському конкурсі. Я щиро дякую всім, хто представляв свої роботи на цьому обласному заході, керівникам гуртків, батькам, педагогам
за те, що доклали максимум зусиль, творчості, праці для досягнення такого гарного результату їхніми підопічними.
Тож диплома в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Новорічна композиція», в однойменній номінації «Новорічна композиція», за почесне друге місце удостоїлися Вікторія Мишковська, учениця Нижньояблунського НВК та Марія Грильова, учениця 9 класу
Розлуцького НВК; диплома за почесне третє місце у номінації «Флористична новорічна картина, колаж» – Яна Лопатень, учениця 2
класу Ільницького НВК; диплома за третє місце у номінації «Сюжетна композиція» – Інеса Яворська, учениця 3 класу Явірського НВК
та Марія Цимбір, учениця 5 класу Либохорської гімназії; у номінації «Новорічний вінок» диплома за друге місце була удостоєна Софія
Моржин, учениця 8 класу Лімнянського НВК; у номінації «Новорічний букет» дипломом за почесне друге місце нагороджено Дарину
Мотичак, ученицю 9 класу Лімнянського НВК; у номінації «Новорічний подарунок» друге місце і почесний диплом виборола Ольга
Гайгель, учениця 5 класу Завадівського НВК, а диплом і почесне третє місце у цій же номінації присуджено Аліні Іжик, учениці 6-А
класу Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.
На обласній виставці-конкурсі «Український сувенір» наші учні вибороли два призових місця. У першій віковій категорії (діти, віком
від 6 до 11 років) диплома за почесне друге місце удостоїлася Ольга Гайгель, учениця 5 класу Завадівського НВК. У другій віковій
категорії (діти, віком від 12 до 16 років) диплом за третє місце виборов учень 11 класу Верхньовисоцького НВК Омелян Височанський. Тож вітаємо наших юних призерів і бажаємо їм нових творчих перемог.
Ольга ТАРАСЕНКО.
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«БОЙКIВЩИНА»

МАКСИМАЛЬНИЙ
КОНТАКТ З ПАЦІЄНТОМ –
обов’язок медика, що матиме відображення у фінансовій винагороді
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
– Ліцензію отримали безпроблемно.
Як вам це вдалося зробити?
– Скажу відверто: не все було просто. А
іноді навіть і складно. Щоб її отримати,
потрібно було виконати законодавчі вимоги ліцензійної комісії. А це – наявність
матеріально-технічної бази, кадрового
забезпечення і т. ін. На той час ми не мали
необхідного обладнання. На початку я
розраховував, що в рамках реформи нам
передадуть будівлю поліклініки, або бодай половину приміщення. А, як результат, отримали стару будівлю, де ми зараз
знаходимося, яку я жартома називав
псячою будкою. Це приміщення явно
мале. Сьогодні, як і на початку нашого
створення, лікарям доводиться тіснитися по двоє-троє в одному кабінеті. Щодо
документів на отримання ліцензії, то ми
готували їх, тіснячись – 5 осіб в 19-му
кабінеті райполіклініки, по черзі сідаючи
до роботи за комп’ютер. Паралельно як
лікар-лор я ще й проводив прийом хворих. Попри це, до грудня ми їх таки підготували й отримали ліцензію. Велике сприяння в цьому надав депутат Верховної
Ради України Андрій Лопушанський, залучивши нам на допомогу консультантів
з консалтингової компанії. За це йому
велике спасибі. Так уже 2 грудня був наказ на переведення до нас працівників,
що працювали в первинній ланці лікарні.
– І скільки це було осіб?
– На той час – 135. Це працівники 14
амбулаторій сімейної медицини та 42
ФАПів. Тоді через те, що ми мали найменше в області в процентному відношенні укладених декларацій з пацієнтами, не могли взяти в штат молодших медичних сестер. Причина такого стану –
недостатня кількість лікарів. Через це й
не було фінансування.
– А скільки на той час було лікарів?
–Приблизно 10. У процентному відношенні – це 48 відсотків від потреби. Тоді
як Сколівський район мав 90 процентів,
Старосамбірсь кий – 98. Кожна друга
лікарська вакансія у нас була без сімейного лікаря.
Процес підписання декларацій ускладнився ще й тим, що в кінці 2018 року ми
змінили медично-інформаційну систему
та адміністративно-правовий статус,
змінився код ЄДРПО, а тому всі декларації, що були укладені до цього, треба
було переукладати. А це втрачений час.
На початку січня ми мали приблизно 8
тисяч декларацій, відповідно й фінансування – недостатнє.
– Скільки декларацій маєте зараз?
– Так експромтом можу помилитися на
5-10, але приблизно – це 27300.
– А чи є в районі люди, що не уклали
їх?
– Думаю, що так. Згідно довідкового календаря, ми обслуговуємо 48200 осіб.
Це разом із Боринею. Хоча ця цифра не
точна. Щоб знати достеменно, треба зробити перепис. Багато людей з району
виїхало. Думаю, що на Турківщині проживає десь 35 тисяч осіб.
– Миколо Петровичу, а як ви вирішили проблему із заповненням
лікарських вакансій?
– Це якесь Боже благословення. Коли
я на конкурсній комісії розповідав про
наші плани на перспективу, казав, що до
кінця 2019 року зможемо прийняти двох
лікарів та стільки ж в наступному. Але так
сталося, що на сьогоднішній день з трьома сумісниками уже маємо 25 лікарів. У
нас залишилося 4 лікарські амбулаторії,
які не мають сімейного лікаря.
– А як справи із самими приміщеннями амбулаторій?
– У Либохорі будівництво на завершенні, у Нижній Яблуньці обласна адміністрація обіцяє закінчити роботи до кінця

кварталу. Голова районної ради Володимир Лозюк запевнив, що в цьому році
буде завершено реконструкцію амбулаторія в с. Лімна та капітальний ремонт
амбулаторія в с. Верхнє Висоцьке. В минулому році тут перекрито дах і зроблено
фасад однієї сторони приміщення. Капітальний ремонт проводимо й у Ясениці.
Заплановано роботи у Вовчому та Гусному. У райцентрі, у будівлі, де ми знаходимося, а також Турківська лікарська амбулаторія, ремонтні роботи проводимо
своїми силами. За це я дякую всьому колективу Центру та майстрам. Я постійно
відчуваю підтримку колег, та більше того
– їх співвідповідальність за все, що робиться.
– Цікаво, а яка матеріальна база
дісталася вам в часі створення Центру?
– Нікудишня. Три автомобілі «Опель»
– усі в неробочому стані. Хоча зараз їх ми
відремонтували, усі – на ходу. З чотирьох
«УАЗів» придатний до експлуатації лише
один – в с. Ластівка. Але мені приємно,
що держава думає про нас й активно допомагає. Ми вже отримали 5 автомобілів
«Рено-Дастер», і є запевнення що до
кінця року отримаємо ще 6 таких авто.
Тоді всі амбулаторії, і навіть ті, що мають
«Опелі», матимуть нові машини. Недавно ми отримали ще й нову «Тойоту», обладнану сучасним медичним устаткуванням, яку виділив фонд Рената Ахметова,
за сприяння Президента України Володимира Зеленсь кого. Всі машини повнопривідні, а тому маємо можливість
доїхати у будь-який населений пункт району до пацієнтів, які підписали з нами
декларацію.
– З транспортом зрозуміло, а як з
медичним обладнанням?
– На початку практично ми не мали
навіть справних апаратів для вимірювання артеріального тиску, не кажучи вже
про якесь інше обладнання, без якого
робота медика є неможливою або малоефективною. В даний час нам вдалося закупити найнеобхідніше, розуміючи,
що уже в 2020 році, згідно Наказу МОЗ
України, роботу медиків первинки оцінюватимуть не лише по кількості укладених
угод, а й за якістю надання послуг. Кожний медичний випадок будемо описувати в інформаційно-медичній системі, і від
того залежатиме зарплата працівника.
Такий собі стимулюючий фактор. Якщо
робота наша буде неефективною, Служба здоров’я може припинити фінансування, і навіть розірвати з нами угоду. А тому
ми націлюємо лікарів, зрештою, і весь
медичний персонал, на те, щоб вони цікавилися проблемами пацієнтів і все відображали в протоколах. Це називається
динамічне спостереження за здоров’ям
пацієнта. Медик, у принципі, буде зобов’язаний бодай один-два рази на місяць
зателефонувати людині, поцікавитися її
здоров’ям. А якщо є можливість, під’їхати до неї, надати консультацію. Просто
так відсидітися, чекати від зарплати до
зарплати – не вийде. У кращому випадку,
ті, хто привик так працювати, матимуть
мінімальну зарплату. І я це цілком підтримую. Людина, яка, прийшовши на роботу,
сумлінно виконує покладені на неї завдання, має мати значно вищу зарплату,
аніж та, яка працює аби день до вечора.
– Щоденно ви приймаєте чимало
хворих. Зрозуміло, що для визначення
діагнозу потрібні лабораторні дослідження. Де роблять їх пацієнти? Як
відомо, власного обладнання для цього ви не маєте.
– У минулому році ми уклали угоду з
лабораторією «Унілаб» та з лабораторією Турківської КЦРЛ. Зійшлися на таких
собі поміркованих цінах. Вони приймають наших пацієнтів, роблять аналізи, а
ми їм за це платимо. Хоча поряд з цим
ми активно працювали, щоб самостійно

надавати такі послуги. І все у нас вийшло.
Так. днями отримали гематологічний апарат, який робить в автоматичному режимі
за 1 хв. більше 20 параметрів аналізу
крові (гемоглобін, лейкоцити, тромбоцити і т. ін.) До кінця січня плануємо придбати апарат, що робитиме, окрім загального, ще й аналіз на холестерин. А днями, так послав Бог, ми прийняли в штат й
лаборанта, уже з досвідом роботи, Олександру Кренту, яка три роки до того уже
працювала на подібному апараті в Полтавській області.
– Миколо Петровичу, маєте чималий парк автомобілів. Треба його належно утримувати.
– Так, це наша нагальна проблема. На
зарплату водіїв, придбання пального
кошти передбачено. Потрібні гаражі. Це
ж треба збудувати їх аж 15! Нещодавно
цікавилися, у скільки обійдеться один.
Так ось будівельники нам сказали, якщо
споруджувати його з блоків, вартість буде
приблизно 150 тисяч. Але ми порадилися і вирішили, що зробимо гаражі каркасного типу. Ця процедура виглядає так:
зварюємо каркас, обшиваємо металопрофілем, знизу ставимо чи бетонне, чи
дерев’яне покриття, ставимо ворота, і
все це – за 15-20 тисяч.
– Нашим читачам буде цікаво, чи виїжджатимуть ваші автомобілі на виклик до хворих?
– Усе вирішуватиме сімейний лікар. Він
має знати всі проблеми пацієнта, і коли
треба буде надати медичну допомогу, вирішуватиме: зробити це по телефону, послати фельдшера, а чи під’їхати, в разі
потреби, автомобілем. Це його відповідальність, а відтак, думаю, що й авторитет, що залежатиме від правильності
прийнятих рішень.
– Бачу, зараз у вашому приміщенні
затишно й приємно, хоч зовні воно виглядає досить-таки страшненьким.
– На даний час ми завершуємо ремонти на другому поверсі, де, до речі, й розміститься лабораторія. І вже в цьому році
маємо намір (і думаю, що він буде зреалізований) перекрити дах і зробити фасад.
– Можливо, у зв’язку з реформуванням вторинки, вам-таки віддадуть
частину приміщення поліклінічного
відділення?
– Ми були б вдячні, якби нам дали хоча
дві кімнати лабораторії. Тоді на другому
поверсі, де зараз завершуємо ремонти,
можна було би зробити кімнату денного
стаціонару. Прийшов хворий, прокапався, полежав 2-3 години і пішов собі додому. Нашу ідею, до речі, активно підтримують і пацієнти. Все залежить від того, хто
очолить вторинку. Я вірю, що це буде поміркована, розсудлива людина.
– Сьогодні важко зустріти керівника, чи підприємство взагалі, які б не
мали проблем.
– Зрозуміло, їх не бракує. Як на мене,
одна з найголовніших – остаточно переконати широкий загал населення в необхідності імунопрофілактики. Рок ами
людей дурили та страшили вакцинацією,
мовляв, помирають діти, вакцина неякісна. Хоча в окремих випадках на то були
підстави. Але ж подивіться, у минулому
році ми це питання зрушили з мертвої
точки і справи пішли, на мою думку, ефективно. До нас десятками, навіть і у вихідні
дні, приходили батьки з дітьми. Ми змушені були встановити чергування. І, дякувати Богу, нічого страшного не сталося. Я
сьогодні хочу подякувати за цю надзвичайно важливу роботу всьому колективу,
особливо своєму заступнику Івану Нагайку та сімейному лікарю – Тетяні Козлятніковій, а також уродженці нашого району,
координатору Міністерства охорони здоров’я з питань імунізації, члену громадської організації «Тверезі вакцинатори»
Надії Дребот, яка також працювала в цьому контексті на Турківщині. Велику роз’-
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яснювальну роботу провів у недавньому
заступник голови Турківської РДА Юрій
Лило. Він особистим прикладом показував усім, що вакцинація – це не щось
страшне, а необхідне.
Як на мене, важливим є й те, що сьогодні 95 відсотків медичних сестер нашого Центру, маючи відповідну підготовку та
дозвіл, проводять вакцинацію, а рік тому
в м. Турка це робила лише одна медична
сестра.
Ще одне питання, яке, я сподіваюся,
ми успішно вирішимо: контроль за інфекційними захворюваннями – туберкульоз,
гепатит. Надії тут покладаємо на колектив медпрацівників та Івана Нагайка,
адже він має великий досвід роботи. І
знову ж таки, якщо лікар сімейної медицини, знаючи, що на його дільниці є
інфекційні хворі, налагодить належний
контроль і не допустить розповсюдження захворювання, та, більше того, максимально локалізує його, за це отримає
додаткову винагороду.
Зараз активно працюємо й над тим,
щоб долучитися до так званої телемедицини. Але для цього всі амбулаторії потрібно оснастити технічними засобами й
навчити людей працювати.
– Миколо Петровичу, уже з 1 квітня
медики первинки скеровуватимуть
пацієнтів для подальшого лікування
в ту чи іншу лікарню, а там від того
матимуть кошти. Принцип – гроші
ходять за пацієнтом. Чи не буде тут
домовленості: мовляв, скеруй до
мене, а я віддячу.
– Думаю, що ні. Лікар первинки приймає хворого, встановлює діагноз, а вже
той, з відповідними аналізами та скеруванням, сам обирає, в який спеціалізований заклад він піде. А піде туди, де його
фахово пролікують, гарно приймуть, уважно віднесуться. Недаремно ж кажуть,
іноді навіть і добре слово лікує. І на це
медикам вторинки треба зважати.
– Якщо можна, два слова про наявність медикаментів на невідкладну медичну допомогу у вашому закладі.
– Однозначно, вони є всюди і в достатній кількості. Хоча треба розуміти, що
це препарати для невідкладних станів, і
аж ніяк не на лікування на два чи три дні.
– Коли мова зайшла про медикаменти, хочеться запитати, як вирішуєте проблему з безкоштовними рецептами?
– Наразі аптеки в м. Турка їх ще не
відпускають, хоч проблеми з випискою
рецептів немає. У 2019 році ми їх виписали 6030, а вже з початку січня 2020 року
– 267. Кажуть, що вже найближчим часом програма «Доступні ліки» буде значно розширена в контексті переліку найменувань, а може й збіль шенні нозологій. Правда, тут маємо також проблеми. Для прикладу, якщо сімейний лікар
іде у відпустку, його обов’язки виконує
хтось інший, але він (той, що заміняє колегу)не може виписати безкоштовний
рецепт людині, що зареєстрована в того,
хто наразі відсутній. Тут треба щось змінювати, щоб не будоражити людей. Це насправді невелика проблема, але наразі
не вирішена.
Дякуємо районній раді, що виділили 50
тисяч гривень на пільгові рецепти, хоча
це явно мало. Реально нам треба було
бодай 500 тисяч, щоб максимально забезпечити хворих медикаментами.
– Ну й наостанок: наші читачі цікавляться, як далеко ваш автомобіль,
що приїхав на виклик, може доставити хворого?
– Привізши пацієнта в амбулаторію,
лікар зробить попереднє обстеження і
вирішить , куди скеровувати пацієнта
дальше. У разі необхідності, наша машина без проблем завезе цю людину до найближчого спеціалізованого закладу.
Якщо він є в Турці чи в Старому Самборі,
значить туди, а якщо лише у Львові, значить до Львова. Я хочу, щоб усі читачі розуміли, що медики стоять, як колись модно було казати, на сторожі їхнього здоров’я і мають робити все можливе, звичайно, в межах існуючого законодавства,
щоб максимально допомогти хворому в
лікуванні.
Розмовляв Василь ВАСИЛЬКІВ.

4 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

ВІСІМ ПРОЕКТІВ ВІД ТУРКІВЩИНИ
СТАЛИ ПЕРЕМОЖЦЯМИ
ОБЛАСНОГО КОНКУРСУ
Конкурсна рада з питань реалізації Програми проведення обласного конкурсу проектів місцевих ініціатив затвердила 1111 потенційних переможців конкурсу в рамках Програми проектів
місцевих ініціатив у Львівській області. Таке рішення ухвалили 28 січня.
Нагадаємо, що на Конкурс – 2020 було подано 2609 заявок, з яких 2170 – зареєстровано.
Загальна сума з обласного бюджету на реалізацію 1111 проектів – 134,4 млн. грн. Загальна ж їх
вартість – 295,3 млн. грн., а небюджетний внесок – 75,5 млн. грн. Примітно, що небюджетний внесок,
у порівнянні з минулим роком, зріс майже на 10 млн. грн. До слова, цьогоріч процент небюджетного
співфінансування – на високому рівні. Загалом же на Програму з обласного бюджету планується скерувати 140 млн. грн. Турківський район подав 42 проекти, а переможцями конкурсу стали лише 8:
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Дорогу, люблячу матусю, чуйну, добру, турботливу бабусю,
найкращу у світі прабабусю – жительку м. Турка – Іванну
Йосипівну Рибчич – з ювілеєм від щирого серця і з великою
любов’ю вітають син Іван, дочка Ірина, зять Віктор, невістка
Діана, онуки – Тетяна з чоловіком Володимиром, Яна, Юрій
та Антон, правнучка Віолетта.
Рідненька наша, життя хай Ваше буде
чисте, уквітчане і щастям, і добром, любов’ю, чуйністю, теплом. Міцного Вам здоров’я і Господнього благословення – на
многії і благії літа!
Вас, наша люба, добра, єдина,
З любов’ю вітає вся наша родина.
Дякуєм за серце, чуйне і ніжне,
За щиру турботу про кожного з нас,
За добру пораду, привітну усмішку –
Спасибі від кожного з нас!
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслужили.
Багата душею, метка, роботяща,
Живіть довго, рідна, бо Ви в нас – найкраща!

Колектив приймального відділення КНП
«Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітає із золотим ювілеєм водія Василя Ярославовича Шкрамка і бажає шановному ювіляру міцного здоров’я, радості, миру, в
гараздах і достатку прожити ще такий
же відрізок життя.
Хай обминають Вас тривоги,
Хай Бог дасть щастя на путі.
Хай світла, радісна дорога
Щасливо стелиться в житті!
Реконструкція мереж вуличного освітлення по вулицях Івана Франка, Миколайчука в смт. Бориня –
499,986 тис. грн.
Капітальний ремонт покрівлі Либохорської гімназії – 249,325 тис. грн.
Капітальний ремонт – заходи з енергозбереження (заміна вікон) у Вовченському НВК (на фото) –
121,063 тис. грн.
Придбання дентального рентгенівського апарату для Комунального некомерційного підприємства
“Боринська районна лікарня” – 161,380 тис. грн.
Придбання комплекту комп’ютерної техніки для Турківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості – 60,000 тис. грн.
Впровадження системи пожежної сигналізації та системи внутрішнього оповіщення людей про пожежу в КНП «Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» – 35,815 тис. грн.
Заходи з енергозбереження в Боберківському НВК (капітальний ремонт – заміна вікон) – 99,575
тис. грн.
Капітальний ремонт даху ДНЗ Боринського НВК – 298,692 тис. грн.
Як бачимо, з трьох останніх років це для Турківщини – найгірший результат. У 2018 році, із 42-х
проектів ми виграли 18, а в минулому – також із 42-х поданих, переможцями стали 24.
Микола ЛИЛО,
головний спеціаліст з правових питань та зв’язків з громадськістю Турківської районної ради.

ДВА МІСЯЦІ ДУРИЛА ЛИСТОНОШУ
Жителька одного із сіл Турківського району, громадянка Н. достовірно знаючи, що її мама – К. померла, з корисливих мотивів, з
метою власного збагачення, діючи зумисно, 19.01.2019 та
21.02.2019 року, вводячи в оману листоношу одного з поштових
відділень району та говорячи останній про те, що її мама через
хворобу не може особисто отримати пенсійні виплати, проставила
свій підпис у відомостях на виплату пенсій за січень – лютий 2019
року, та отримала кошти, в сумі 1966.58 гривень, якими розпорядилась на свій розсуд.
Зловмисниця зізналась у злочині, невдовзі суд визначить їй міру
покарання.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Турківського відділу Самбірської місцевої прокуратури.

ПІДСУМКИ РОБОТИ ДП
«ТУРКІВСЬКИЙ ЛІСГОСП» ЗА 2019 РІК
Підбиваючи підсумки роботи підприємства за 2019 рік, можна відмітити, що загальні обсяги відтворення лісів склали 54 га, з них на площі 12 га створено лісові культури, а природне відновлення забезпечено
на площі 42 га, або 77,8 %.
підприємства.
Значна робота проводиться для забезпечення всіх
На постійному контролі перебуває питання охорони та
видів лісокультурних робіт високоякісним садивним мазахисту лісу. За 2019 рік зафіксовано 14 випадків самотеріалом основних лісокультурних порід. З цією метою
вільної рубки лісу, загальною кубомасою 29 м3. Сума
лісівники виростили понад 200 тис. сіянців та саджанців.
збитків – 174,1 тис. грн. Три випадки відшкодовано добЗа 2019 рік підприємство заготовило 25,5 тис. м куб.
ровільно, сума збитків – 1,5 тис. грн., а 11 випадків, на
деревини, в тому числі від рубок головного користування
суму 172,6 тис. грн. направлено в поліцію для розсліду– 14,4 тис. м куб. З них реалізувати вдалося 21,5 тис. м
вання та притягнення до відповідальності винних осіб.
куб. Заготовлена лісопродукція реалізується споживачам
Лісгоспом за 2019 рік в повному обсязі виконано запна внутрішній ринок через аукціонні торги та для забезлановані профілактичні та попереджувальні протипопечення потреб місцевого населення.
жежні заходи. З метою запобігання виникненню лісових
Перероблено деревини на власних виробничих потужпожеж створено 10 км мінералізованих смуг, проведено
ностях – 3,1 тис. кбм., обсяг виробленої продукції передогляд за ними, протяжністю 56 км, проведено ряд заробки становить 4992,6 тис. грн. Чистий дохід від реаліходів з попередження пожеж.
зації продукції (товарів, робіт, послуг) склав 30794,0 тис.
Уздовж доріг загального користування та у місцях відпогрн., в т.ч. на внутрішній ринок – 26484,0 тис. грн., експорт
чинку встановлено біл-борди на протипожежну темати(пиломатеріали) – 4310,0 тис. грн.
ку, проводиться профілактична робота серед населення
На підприємстві функціонує електронний облік дерета у навчальних закладах району.
вини. Всю деревину маркуємо і вивозимо виключно з бирСередньомісячна заробітна плата по лісгоспу станоками. Поєднання програми електронного обліку деревить 9460,4 грн.
вини з бухгалтерською програмою 1-С бухгалтерія дало
У минулому році суттєво збільшилась плата податків
змогу автоматизувати всю виробничу і бухгалтерську родо державного та місцевого бюджетів. Збільшення поботу.
датків відбулось за рахунок збільшення рентної плати за
У 2019 році відбулись суттєві зміни на ринку деревини,
спеціальне використання лісових ресурсів на 50 % та
що привело до зменшення попиту на лісопродукцію.
введення нового податку на лісові землі.
Відповідно це негативно вплинуло і на фінансовий стан
Втрачений сертифікат на отримання середньої земельної частки (серія ЛВ №295),
площею 1,02 га, виданий 05.06.1997 р. Нижньовисоцькою сільською радою на ім’я Оксани Іванівни Рештей, 1970 р.н., вважати недійсним.

До державного та
місцевих бюджетів за
2019 рік ДП “Турківський лісгосп” сплатив
7966,0 тис. грн., а єдиного соціального внеску – 2153,0 тис. грн.
Податок за лісові
землі, який надходить у місцевий бюджет, становить 363,0
тис. грн. Рентної плати за використання
лісових ресурсів сплачено 2181,0 тис. грн.,
в тому числі до державного бюджету –
1486,0 тис. грн., у
місцевий бюджет –
695,0 тис. грн.
У роботі лісгоспу діють принципи відкритості, що базуються на відкритому доступі до всієї публічної інформації,
яка стосується фінансово – господарської діяльності
підприємства.
Вся фінансово-господарська діяльність підприємства
висвітлюється як на офіційному сайті підприємства, так і
в різних засобах масової інформації. У друкованих виданнях опубліковано 11 статей на різну тематику, проведено 1 виступ на радіомовленні, на веб - сайті підприємства розміщено 268 статей, в інших Інтернет - ресурсах –
37 інформацій. Всі лісогосподарські заходи, що проводить підприємство, лісівники обговорюють з місцевими
громадами.
Василь БАРАБАШ,
директор ДП «Турківське лісове господарство».

Загублену трудову книжку, видану на ім’я Наталії Олександрівни Александрової, вважати недійсною.
Шандровецька сільська рада повідомляє про те, що з 1 січня 2020 р. середня нормативна
грошова оцінка становить 56,7 грн. за 1 квадратний метр.

Втрачений сертифікат на отримання середньої земельної частки (серія ЛВ №34),
площею 0,36 га, виданий 05.06.1997р. Нижньовисоцькою сільською радою на ім’я Григорія
Степановича Рештея 1968 р.н., вважати недійсним.
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ДИТИНА МАЄ БУТИ ОГОРНУТА
ТУРБОТОЮ І ЛЮБОВ’Ю
Сьогодні телебачення, радіо, преса переповнені інформаціями щодо недбалого ставлення до дітей. Це іноді призводить
до їх травматизму або ж загибелі. Аналізуючи тривожні ситуації, приходиш до висновку, що більшість нещасних випадків
відбувається з вини невідповідальних батьків. Проте такий
стан речей не знімає відповідальності з інших осіб, причетних
до вирішення долі дітей. Зокрема захистом дітей за місцем їх
проживання займаються ще й органи опіки та піклування. Тож
хто несе відповідальність за виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах? Із цього запитання я
розпочала розмову із начальником служби у справах дітей Турківської РДА Іриною Стебівкою.
– Дійсно, захистом дітей за
місцем їх проживання займаються
органи опіки і піклування. Це – районні держадміністрації, органи місцевого самоврядування, об’єднані територіальні громади, які провадять
діяльність із соціального захисту
дітей, що перебувають у складних
життєвих обставинах. Йдеться
про забезпечення їх права на виховання у сім’ї, надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування,
встановлення опіки та піклування
над дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, із захисту особистих, майнових
і житлових прав дітей. Відповідно
до Порядку взаємодії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, закладів та установ
під час забезпечення соціального
захисту дітей, які перебувають у
складних життєвих обставинах, у
тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю , затвердженого КМУ від 03.08.2018р. №
800: «Голови міських, сільських, селищних рад, у тому числі об’єднаних територіальних громад, а також
старости сіл і селищ, визначених за
рішенням місцевої ради об’єднаної
територіальної громади, несуть
персональну відповідальність за забезпечення виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, випадків жорстокого
поводження з ними, виникнення
безпосередньої загрози їх життю
або здоров’ю, надання таким дітям
допомоги в межах повноважень і
своєчасне інформування про них
відповідних суб’єктів виявлення та/
або організації соціального захисту
дітей». Звичайно, що крім органу
місцевої влади, не мають стояти
осторонь цього й педагоги, працівники місцевого ФАПу, які краще
знають ситуацію в сім’ях. До речі, у
нас ніколи з цим не виникало проблем, бо кожен сільський голова
завжди інформує службу у справах дітей, що в отакій-то сім’ї виникла така-то критична ситуація.
Навпаки, інколи з нашого боку, через проблеми з транспортом, може
виникнути якась затримка на деньдва з поїздкою в село, звідки надійшло повідомлення. Але відповідна комісія все ж старається виїхати якнайшвидше, щоби оцінити ситуацію у проблемній сім’ї і вирішити
питання.
– Ірино Ільківно, що вам залишив у спадок рік, що минув?
– Якщо проаналізувати минулий
рік, то у нашому районі, в порівнянні
з попередніми, не збільшилася
кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. На
початок поточного року, на обліку у
службі у справах дітей перебувало 42 дитини, з яких 20 дітей-сиріт

і 22 дитини, позбавлені батьківського піклування (на початку минулого року було 47 таких дітей). З
них 39 дітей перебувають під опікою і піклуванням, дві дитини виховуються у прийомних сім’ях в м.
Турка, і є ще дитина, яка, за станом
здоров’я, перебуває у спеціальному закладі. Для нас – це добрий
результат, адже основна мета
служби у справах дітей – це збереження сім’ї, збереження дітей, виховання дітей у повноцінних сім’ях.

Також у році, що минув, жодного з
батьків не позбавили батьківських
прав. Зате скеровано нами 2 заяви до суду: одну – про доцільність
вилучення дитини – без позбавлення батьківських прав, іншу – про
доцільність вилучення дітей – з позбавленням батьків їхніх батьківських прав. Надіємося на позитивне
вирішення цих двох позовних заяв.
– Як вирішуєте питання
щодо забезпечення житлом осіб
з числа дітей-сиріт?
– Минулий рік був для нас дуже
результативним, на відміну від попередніх, у плані забезпечення житлом дітей-сиріт. Якщо взяти. наприклад, 2013 –2014-і роки, де
дітям-сиротам у нашому районі
було надано по одному житлу, а
згодом не було закуплено жодного,
то в 2019-му троє осіб з числа дітей,
позбавлених батьківського піклування, за кошти регіональної програми, а також у співфінансуванні
з районного бюджету, отримали
квартири: дві сестрички – у Новому Роздолі, і ще одна дівчинка – в
м. Турка. А при поступленні додаткових субвенційних коштів із
державного бюджету, ми розглянули ще варіант забезпечення двох
дівчаток житлом. Уже скеровано
відповідні документи на розгляд
спеціальної комісії. Дівчатка одержать житло в м. Самбір.
– Скільки ще дітей залишилися без житла і чи плануєте
брати участь у програмі забезпечення дітей-сиріт житлом цього року?
– На обліку в нашій службі ще є

три особи з числа дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування, яким потрібне житло
вже. Плануємо одну програму зреалізувати за кошти державного
бюджету, а двом особам придбати
помешкання за рахунок місцевого
бюджету. Завдяки позитивному
рішенню депутатів Турківської районної ради, було виділено 250 тисяч гривень на 2020-й рік на ці цілі.
До речі, державною програмою
придбання житла можуть скористатися діти, віком 16 - 18 років, а
також особи у віці 18-23 роки. А ще
є в нас молодші діти, які зможуть
скористатися даною програмою аж
у 2023-2024 роках.
– Як допомагає ваша служба
малозабезпеченим сім’ям, тим,
які опинилися у складній
життєвій ситуації?
– Діти, які опинилися у складній
життєвій ситуації – найскладніша
і найважча категорія дітей. Ці діти
абсолютно не захищені. Вони жи-

вуть у сім’ях, де батьки про них
взагалі не дбають, повністю ухиляючись від виконання своїх батьківських обов’язків. Тому всі обов’язки бере на себе наша служба.
За минулий рік працівниками служби у справах дітей було здійснено
99 обстежень таких сімей. Бувало
що обстежували по декілька разів
одну й ту ж сім’ю. Ми скерували 13
листів в правоохоронні органи для
притягнення до відповідальності 20
горе-батьків. Крім цього, проводимо спеціальні рейди, під час яких
виявляємо бездоглядних дітей. Ось
буквально днями провели рейдову
перевірку в селах Бориня, Верхнє
Висоцьке, Яблунів. Було попереджено чотири сім’ї та рекомендовано їм негайно виправити ситуацію. В іншому випадку до таких
батьків будуть вжиті відповідні
заходи. Хочу наголосити, що у нас
тісна співпраця з органами Національної поліції, зокрема відділенням
ювенальної превенції Турківського
ВП. Разом з представником поліції
Миколою Федьком та фахівцями РЦ
СССДМ, уповноваженими місцевої
влади було здійснено у минулому
році 121 рейд (« Діти вулиці», «Вокзал») з виявлення безпритульних
дітей. На щастя, таких дітей зафіксовано не було. Окрім цього, перед початком навчального року, у
серпні-вересні, проходить рейд
«Урок», в ході якого перевіряємо
усі сім’ї, які опинилися в полі зору
нашої служби, чи готові діти із цих
сімей до нового навчального року.
– Знаю, що при Турківській
РДА, для підсилення роботи

вашої служби, створені комісія із захисту прав дитини і
координаційна рада.
– Перша є дорадчою. На її засіданні розглядаємо заяви громадян,
їхні звернення і приймаємо певні
рішення. Координаційна рада, яка
працює під керівництвом одного із
заступників голови РДА, розглядає
більш важливі проблеми.
Особливо активно розробляються сьогодні нові форми сім’ї –
патронатні сім’ї та наставництво.
До речі, за виховання дитини у патронатній сім’ї держава платить батькам чималі кошти. Батьки, які
мають досвід виховання власних
дітей, можуть взяти на виховання
на період до 3-х місяців (а зараз планують зробити й до 9 -и), дітей з
кризової сім’ї. Тому закликаю сім’ї,
де люблять дітей, в яких не байдужі до долі чужих дітей, взяти
участь у проекті «Патронатна
сім’я». Бажаючі можуть звернутися до нас, і ми детально розкажемо, як це зробити. На жаль, жодної
такої сім’ї в нашому районі поки що
немає.
Також минулого четверга я
була запрошена на спеціальний
семінар-навчання, де йшлося про
процес деінституціалізації – реформування інтернатів, у яких сьогодні,
як правило, живуть і навчаються
діти з неблагополучних сімей ( хоча
ці діти мають батьків). Такі діти-сироти складають лише 10 відсотків
усіх дітей в інтернатах. Сьогодні
гостро стоїть питання впровадження Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Стосується вона реформування інтернатних
закладів по всій Україні. Технічну,
експертну і методологічну допомогу в реалізації Національної стратегії
надають міжнародна неурядова
організація Lumos і проект EDGE
(Канада). Вони мають великий
міжнародний досвід у сфері деінституціалізації. Наприклад, в Болгарії та
Молдові, за їх підтримки, систему
інтернатів майже повністю було замінено на послуги для дітей та сімей,
які надають на рівні громади. Суть
реформи в тому, щоби не тільки
змінити назву. Наприклад, Турківську загальноосвітню школу-інтернат
перейменувати на гімназію, але ж
потрібно змінити саму суть підходу
до діяльності цього закладу. Діти,
особливо сироти, не повинні навчатися в інтернатах, вони мають
жити і виховуватися в сім’ї. Канадські спеціалісти, разом з українськими, нині розробляють концепцію та напрямки, як правильно
організувати співпрацю громадських організацій, освіти, медицини,
культури. депутатів будь-якого
рівня, служби у справах дітей, РЦ
СССДМ, поліції, для того, щоби зменшити кількість дітей, які перебувають в інтернатних закладах. Адже
дитина в такому закладі втрачає
навички самообслуговування,
вона не знає елементарного – як
приготовити собі чай. Бо ж у школі
їй все зготують, наріжуть і подадуть. І в майбутньому така дитина
будуватиме таку ж модель виховання у своїй сім’ї, якщо вона ще
захоче створити міцну сім’ю. Діти,
які виросли в інтернаті, не знають,
що таке сім’я і домашнє тепло. Я
також вважаю, що дитина має бути
в сім’ї, за винятком лишень якихось екстрених випадків, коли ця
дитина, приміром, з особливими потребами. Ніщо не формує дитину
так, як тепло, радість і затишок рідної
домівки, любов і увага дорогих і
близьких людей – батька, матері,
дідуся, бабусі, братика чи сестрички.
Розмовляла
Ольга ТАРАСЕНКО.

5 стор.
Педагогічний колектив
Ісаївського НВК щиросердечно вітає з ювілейним
днем народження
колегу по роботі,
вчителя Ольгу
Володимирівну Сенюгу і
бажає шановній ювіл я р ц і
міцного
здоров’я
– з роси і
в о д и ,
життєвого оптимізму, успіхів у роботі,
родинного благополуччя,
безліч світлих і радісних днів
у житті, Господнього благословення.
Зичимо в день ювілею
сонця і тепла,
Радості безмежної, усмішок, добра,
Здійснення думок, задумів і мрій,
Сповнення усіх планів і
надій.

Адміністрація і профспілкова організація КНП
«Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілеєм
водія
комунального неко мер цій н о г о
підприємства
«Турківська
Ц Р Л »
Василя
Ярославовича Шкрамка і бажають
шановному ювіляру неба
безхмарного, настрою гарного, здоров’я без ліку і довгого-довгого щасливого віку.
Хай поруч з Вами Ангел
Ваш летить,
І береже Вас від біди повсюди.
Нехай несе Вам радість
кожна мить,
І благодать Господня з
Вами буде!

Адміністрація та профспілкова організація КНП
«Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним
днем народження лікаря
УЗД Ірину
А д амів ну
Сеньків і
бажають
ш а новній
ювілярці
м і ц но г о міцного
здоров’я, любові від рідних, поваги від
людей, світлої радості в
житті, Божої опіки і благословення на життєвій дорозі.
В честь ювілейного Вашого дня
Для Вас – щонайкращі
наші слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним
буде Ваш вік!

6 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

Продовження книги Павла Штепи «Московство».
Початок у №№ 40-45, 48, 51. 2019 р., №№1, 3, 4

ЯНИЧАРСТВО
ЗАДЛЯ МОСКВИНА
(Продовження розділу. Початок у №№3, 4)
Виконуючи ухвалу полкового віча в Полтаві в листопаді 1917 року, 1-й українській полк імені Богдана Хмельницького під командою сотника Івана Забудьського виїхав до Києва. Полк був боєздатний, здисциплінований,
сильний, вірний українському урядові. Він мав 4 тисячі
вояків, озброєних важкими кулеметами та броньовиками. Коли полк приїхав до Києва й увійшов до двору казарм на Печерську, одержав наказ зібратися на полкове віче. З казарм вийшов колишній осавул (ад’ютант)
полку підпоручник Олександр Шаповал і сказав: «Я призначений командувачем полку. Від сьогодні всі козаки і
старшини полку — вільні. Хто хоче йти додому, може
йти». Звиклі до найгірших розчарувань,козаки витримували їх твердо. Але такого удару по їхніх мріях не витримали, плакали, як діти. Не хотіли розходитися, і не хотіли здавати зброї.
Як бачимо, «український» уряд УЦРада призначив
О.Шаповала не командувати полком, а ліквідувати його.
Саме тоді, коли на Київ сунуло з Московщини військо на
чолі з царським, а тоді вже «советским» полковником
М.Муравйовим.
«Український» полковник-драгоманівець писав тоді
таке: «Події останніх днів у Києві ясно свідчать про появу мілітаристичних течій в Україні. Це мусить непокоїти
тих, хто щиро любить Україну. Такий мілітаризм не на
часі. Він небезпечний і може принести багато лиха. Я
старшина. Я скінчив середню і вищу військові школи і у
військових справах маю великі знання і досвід. І я твердо кажу: Україні не треба сталого війська, не треба й
козаччини. Хай наших товаришів не захоплює приклад
поляків та чехів, які створили свої національні полки.
Мене дивує, коли чую, що наші поважні люди радять
нам наслідувати тих поляків та чехів. Та ж їхнє військо не
має нічого спільного з їхніми народами. Прихильно до
нього ставиться лише малий гурт шовіністів. Постійні
війська вже минаються». Пізніший український міністр
Максим Славинський тоді ж писав: «Проти націоналізму, проти його виключності та себелюбства треба поставити ідею справедливості, ідею загальнолюдських
ідеалів та етичних норм. Вони — вищі за всі націоналістичні вимоги окремих народів».
Переконавшись, що УЦРада ставиться ворожо до ідеї
української самостійності, полк імени гетьмана Павла
Полуботка спланував поставити УЦР перед довершеним фактом у надії, що УЦР почне здійснювати самостійність України. Полк ув’язнив 17 листопада 1917
року всіх московських урядовців у Києві, оточив державні
установи і повідомив про це УЦР, просячи її дальших
наказів. УЦРада наказала полкові звільнити ув’язнених москвинів і виїхати на німецький фронт боронити
імперію. Старшини полку зробили велику історичну помилку. Замість ув’язнити зрадників-драгоманівців (як
зробив В.Ленін зі своїми «драгоманівцями»), вони виконали зрадницький наказ УЦР — вивели полк на фронт.
До речі, по дорозі його обстріляли з кулеметів донські
козаки, щоб покарати за зраду імперії. До Петрограда
УЦР телеграфувала: юрба військових дезертирів збунтувалася в Києві, але УЦР встановила порядок і вислала ворохобників на фронт. А тоді уряду не слухали навіть
самі москвини. Він подякував «верным малороссам».
У Фінляндії стояв 1917 року 12-й корпус імперської
армії — майже самі українці. Корпус мав бронепоїзд,
літаки і гармати. Штаб корпусу запропонував УЦРаді
перевести корпус на московсько-український кордон,
щоб стримати московську навалу, до якої тоді йшлось.
УЦР відкинула пропозицію і порадила корпусові йти на
німецький фронт. Саме тоді москвини залишали фронт
і полками їхали додому. Крім того, за наказом уряду О.Керенського, УЦР вислала з України на німецький фронт
70 куренів по 1 тисячі вояків у кожному. Ті курені формувалися в Україні з українців. А уряд О.Керенського був
уже політичним мерцем. Український Революційний
Штаб у Петрограді вислав 1917 р. в Україну кілька добре озброєних і національно свідомих українських полків,
т.зв. сердюцьких, і заздалегідь повідомив УЦРаду про
виїзд. У Києві тих полків УЦРада НЕ прийняла, казарм
їм не дала, не годувала, примушуючи розходитися. Українське селянство само створило Вільне Козацтво.
Його творець селянин П.Шаповал пояснив дописувачеві «Нової Ради» мету Вільного Козацтва так: «Боронити шаблею права і вольності нашого козацького народу, як наші прадіди боронили. Виконуємо заповіт нашого пророка Тараса». Таке саме Товариство, з такою
самою метою і навіть з такою назвою створило українське селянство 1854 року, використовуючи Кримську

війну. Вільне Козацтво формувалося на взірець старого
козацтва. Всі мужчини села складали одну сотню, всі
сотні повіту — полк, всі полки губернії — кіш. Вся старшина вибірна. Вільне Козацтво створилося на Київщині,
Волині, Херсонщині, Полтавщині і Чернігівщині. Найпершим і найупорядкованішим було на Київщині у Звенигородському і сусідніх повітах. Разом Вільне Козацтво налічувало понад 80 тисяч козаків. Мали кілька гармат.
Командувач ленінського війська М.Муравйов пізніше
казав, що Звенигородщина була твердинею українського націоналізму, тому московське військо втратило там
убитими в кілька разів більше, ніж будь-де в Україні.
Звенигородське Вільне Козацтво розбило 1918 року
добре озброєний німецький полк, а полонених німців
примусило сапати буряки.
Вільного Козацтва найбільше боялася задрагоманена, москволюбська УЦРада УНР і пробувала підступно
роззброїть його, а коли не змогла, то взялася до іншого
способу: визнала Вільне Козацтво за допоміжну охорону і підпорядкувала його міністрові внутрішніх справ.
Селяни розуміли хитрість і не визнали його влади над
собою. Понад 200 тисяч вояків зукраїнізованих полків,
80 тисяч Вільних Козаків, 150 тисяч вишколених, досвідчених вояків 12-го корпусу, 70 тисяч вояків, висланих на
німецький фронт, кілька полків сердюків, 27 дивізій, що
складалися переважно з українців, 4 мільйони українціввояків московської армії ще не збаламучених
соціалістичною пропагандою — це була дуже велика
сила, значно більша за ту, що мала тоді Московщина.
Самі московські історики визнають, що українці в
імперському війську кидали фронт останніми. Це й було
причиною того, що імперський генштаб дозволив українізувати полки, сподіваючись ними втримати німецький фронт. Цієї сили було більше, ніж треба, щоб відібрати від москвинів владу й забезпечити державну незалежність України. Та український уряд (УЦРада) мав
1917 р. ще силу, яка перевищувала всі військові сили
разом, вирішальну силу ЄДНІСТЬ української нації.
Пізніше втратив її, а докладніше — сам її знищив. Московщина національної єдності тоді не мала. Уряд В.Леніна поборювали не лише монархісти, капіталісти, ліберали, а й соціалісти. Ніхто в Московщині не вірив, що
більшовицька влада втримається довше, як півроку, її
саботували урядовці, офіцерство, всі небільшовики. В
Україні від часів Хмельниччини не було такої національної єдності, як у 1917 році, не було жодної української
партії, чи більшої групи українців і навіть малоросів, що
не визнавали влади УЦРади. Всі велелюдні українські
з’їзди 1917 року: селянські, військові, учительські, кооперативні вимагали виконувати всі накази УЦР одностайно, без жодних застережень. Всі визнавали УЦР за
єдину і найвищу владу України. Навіть змосковщені українські поміщики та промисловці спочатку не виступали
проти УЦРади (ставилися нейтрально). Повторюємо:
УЦР мала силу проголосити й утримати державну незалежність України. Національна стихія народу загрожувала змести зі шляху драгоманівців з їхнім москволюбством. Вимоги державної самостійності селянськими
та військовими з’їздами не були порожніми словами.
За тими вимогами стояла збройна сила протимосковських українських полків, протимосковського селянства.
У виборах до імперського «Учредительного Собрания»
1917 р. в українських селах усі московські партії не одержали й 2% голосів. Українські партії — 98%. Рятуючи
себе від політичної смерті, наші соціалісти-драгоманівці
змушені були зрадити свою «единую-неделимую Россию», визнати ідею державної самостійності України.
Це «були примушені» вони не посоромилися записати
й до історичного документу. У першому Універсалі УЦР
чорним по білому написано: «...нас приневолено, щоб
ми самі творили нашу долю». У другому Універсалі написано: «...ми рішуче ставимося проти замірів самовільного здійснення автономії України». У третьому Універсалі читаємо нісенітницю: «...в ім’я рятування всієї
Росії сповіщаємо: віднині Україна стає Українською Народньою Республікою». У всіх трьох Універсалах читаємо: «...не одділяючись від усієї Росії, ...не розриваючи з
державою російською». Навіть у четвертому Універсалі,
що проголошує власне державну самостійність України, читаємо, що Українським Установчим Зборам (навіть
у цій назві по-рабському змавпували московське «Учредительное Собрание») «належить рішити про федеративний зв’язок з народніми республіками бувшої російської держави». Отже, федеративна самостійність. Так
глибоко вкорінилося рабство в розум і душу нещасного
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хохла, що він жахався навіть слів: «самостійність», «незалежність», «воля».
Як не пародоксально, проголосити державну незалежність примусила УЦРаду ... Московщина. Завойовуючи Україну, вона вистрілювала всіх, хто показав себе
національно свідомим українцем. Знайшовши в кишені
щось написане чи надруковане українською мовою,
стріляли власника, не питаючись й імені. Зайнявши 10
лютого 1918 р. Київ, москвини розстріляли понад 5 тисяч українців за один лише тиждень. Отже, загрожували й українським товаришам-соціалістам УЦР. Пізніше
й постріляли, знищили в Сибіру тих, хто не втік за кордон, як В.Винниченко. Зруйнувавши власне військо,
УЦРада змушена була просити Німеччину, щоби та вигнала москвинів з України. А задля того треба було підписати мир з Німеччиною, Австрією, Туреччиною. Вони й
пояснили УЦРаді, що мир підписується лише з самостійною державою, а не частиною якоїсь держави. Так
загарбництво «старшобратньої демократії» примусило
москволюбів-драгоманівців проголосити проти своєї
волі державну незалежність України. Зволікати дальше вже не могли, бо «брати» стріляли з гармат по Києву.
Знищили гарматним вогнем дім приятеля московської
соціалістичної «демократії» М.Грушевського. Пізніше,
коли він визнав «прогресивну ролю» (його вираз) тої
«московської демократії» і повернувся в Україну, вона
знищила і його самого.
Та й проголошення державної самостійності України
драгоманівці розглядали як тимчасовий відступ від заповіту вчителя. І після четвертого Універсалу зволікали
вносити до своїх політичних програм засадничу вимогу
державної незалежності України, сподіваючись, що обставини зміняться, і самостійність буде непотрібна. Всі
українські соціалістичні партії аж у квітні 1918 р. (три
місяці по четвертому Універсалі) на своїх з’їздах ухвалювали: «...уважати, що самостійність України при даних обставинах може забезпечити культурний та господарський розвиток пролетаріяту», «...рахуючись з новим, реальними обставинами життя, визнати самостійність України» і т.п. І справді, тоді обставини були
кепські для драгоманівців. У Московщині панували «брати-соціалісти», а кляті «обставини» примушували українських соціалістів воювати з московськими «братамисоціалістами». В Україні стояли німецькі полки, які не
дозволили б створити в Києві московсько-малоросійський імперський «федеративний» уряд. Пізніше німці
дозволили його створити несоціалістичним драгоманівцям (москволюбам) на чолі з П.Скоропадським, бо
соціалістичні балакуни-нездари не змогли постачати
Німеччині продовольство, як зобов’язалися в мирній
угоді.
Ідеологічно й політично збанкрутовані драгоманівці
твердять тепер, що, мовляв, 1917 р. наша інтелігенція
була так змосковщена, що порівняно з нею драгоманівці
були українськими самостійниками і навіть націоналістами. Неправду кажуть, ніби всі національно свідомі
українці були тоді драгоманівцями. Щоправда, переважна частина нашої свідомої інтелігенції таки була москволюбською, але була і протимосковська, хоч і не така
активна, як москволюбська, і тому історія мало оповідає про їхню боротьбу з Московщиною.
З найвизначніших українців драгоманівцями НЕ були:
Омелян Огоновський (1833-92), Іван Франко (18561916), Леся Українка (1871-1913), Кость Михальчук
(1840-1914), Олександр Лотоцький (1870-1939), Андріян Кащенко (1898-1921), Михайло Коцюбинський (18641913), Володимир Антонович (1834-1908), Олександр
Русов (1847-1915), Олександр Кониський (1836-1900),
Павло Жи-тецький (1836-1911), Федір Вовк (1847-1913),
а менш знаних були тисячі.
Противниками Москви були з визначніших: Микола
Махновський, Валентин Отамановський, Вячеслав Липинський, Дмитро Донцов, Олена Пчілка (Ольга Косачева), Юрій Колард, Іван Липа, Юрій Липа, Мусій Кононенко, Володимир Самійленко, Богдан Лепкий, Віктор
Андрієвський, Опанас Андрієвський, Іван Луценко, Микола Макаренко, Сергій Шемет, О.Степаненко, М.Боярський, В.Шкляр, Т.Зінківський та тисячі інших.
Їхні думки висловив Т.Зінківський 1890 року так: «Москвини виявляють свою «культуру», своє національне «Я»
тим, що знущаються з народів, які попали у московські
пазури. Наші дурні гадають, що знущається московський уряд, а не московський народ. Мовляв, якби московський народ мав змогу висловити свої думки, то він
був би осудив таке дикунство. Це — неправда. Це —
безпідставна омана. Заходи московського уряду винародовити підбиті народи цілковито згідні з поглядами
самого московського народу, згідні з культурою московського народу і з його історією. Не треба забувати,
що той державний уряд, який не випадково став ним
вчора, а який народ має довгі сторіччя, — такий уряд є
природним, логічним витвором культури того народу. Так
і московський є природним твором культури московського народу. Я певний, що коли б у Московщині був парламентарський уряд, то московське суспільство, разом
зі своєю літературою було б шовіністичне та імперіалістичне, як і теперішнє. Хіба ж те московське винародовлююче розперезання (вакханалія), що нищить культуру
(Закінчення на 7 стор.)
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«БОЙКIВЩИНА»

ЯНИЧАРСТВО
ЗАДЛЯ МОСКВИНА
(Закінчення. Початок на 6 стор.)
в Польщі, в Україні, у балтицьких народів і всюди під
московською владою, були би можливі, якби вони не
були згідні з бажанням московського суспільства, московського народу? Коли б московське суспільство залюбки і з власної волі не виконувало б урядові винародовлюючі заходи, то ті заходи були би МАРНІ. Без власнохітньої допомоги московського суспільства московський уряд не мав сили і можливості винародовлювати;
всі міністерські накази лишилися би мертвими на папері. Ні, народ, що виплекав у себе деспотів, поводитиметься деспотично з кожним, хто мав нещастя упасти
під його лапоть. Раб – бо, одержавши владу, неухильно
стає деспотом». Це сказано 77 років тому.
Чому саме соціалісти, москволюби-драгоманівці захопили 1917 р. владу в Україні, а не українські самостійники? Українські соціалістичні партії мали у програмах соціалізацію всієї (а не лише панської) землі, отже
й селянської. Вдача, світогляд українського селянина є
наскрізь власницькі. «МОЯ земля» нашому селянинові
свята, за неї він готовий на смертельний бій. Наші соціалісти висунули гасло: «Вся земля селянам» і одержали 98% селянських голосів. Селяни голосували за соціалістів, бо сподівалися, що «Вся земля селянам», —
це у власність. Соціалісти ошукали селян, не сказавши,
що соціалізація — це розвласнення, і селянської землі
також. А УЦРада проголосила соціалізацію землі і почала її здійснювати. Тоді селянин почав сіяти лише
стільки, щоби вистачило його родині, слушно сподіваючись, що УНР «соціалізує» і врожай. Водночас німці побачили, що УЦРада не дасть їм того продовольства, що
зобов’язалася в мирній угоді. І розігнали УЦРаду, поставивши генерала Павла Скоропадського гетьманом
України.
Практичні націоналісти німці розуміли, що здобувши
приязнь українців, одержать з України більше, ніж насильством, військовою силою, і наказали П.Скоропадському вести українську незалежну державницьку політику, без жодних федеративних потягів до Московщини.
П.Скоропадський запропонував національно свідомим
українцям (несоціалістам) створити уряд. Вони відмовилися. Чому? Бо П.Скоропадський незаконно, німецькою силою захопив владу, і вони не захотіли служити
німецькій ляльці. Тоді П.Скоропадський запропонував
створити уряд малоросам («русским малороссийского
происхождения»). Хоч ті також вважали П.Скоропадського німецьким ставлеником і зрадником «России»,
проте прийняли посади міністрів в уряді Ф.Лизогуба, щоб
так захопивши владу, почати відбудову імперії руками
більших і менших скоропадських. Негайно закликали з
Московщини своїх старих приятелів-москвинів, колишніх
імперських міністрів, сенаторів, генералів тощо. Зголодніла московська сарана хмарою посунула в Україну.
Одержавши державні посади, почали енергійно виполювати в Україні «мазепинский сепаратизм», творити
свої московські товариства, установи, угруповання та
свою московську збройну силу (у самому Києві було 1918
р. 30 тисяч московських офіцерів, згуртованих в озброєних дружинах), масово винищували все українське.
Великі і середні земельні власники (а вони переважно були неукраїнці) поспішали всіма способами надолужити втрачене від революції. Вони дерли з селян усе,
що могли, хоч селяни їм нічим не завинили (наші селяни не грабували маєтків землевласників, село обирало
Земельний Комітет, і він управляв маєтком, пильнував
щоб його не грабували), то москвини, зайнявши 1917
р.Україну, руйнували все. Поміщики криваво придушували спротив селянства, вибухали збройні заколоти. Саме
тоді армії О. Колчака, А.Денікіна, В.Юденича воювали
проти більшовиків. На запрошення московських соціалістів, усі московські зайди в Україні створили в Києві
об’єднання московських партій включно з монархічними. Його метою було знищити зброєю «мазепинский
сепаратизм» в Україні і створити в Києві проімперський
уряд, що спираючись на допомогу Англії, Франції, США,
використовуючи багатства України і мобілізувавши українців до імперського війська, мав повалити «советскую» владу і відбудувати імперію в старих межах.
План виробили московські соціалісти та демократи,
схвалили і зобов’язали його виконувати всі інші московські партії, що втікши з Московщини, перебували в
Україні. Українські оборонці Московщини можуть записати цей факт до своїх виправдань «невинного» московського народу. Пізні івани — українська інтелігенція
нарешті побачила марево московської шибениці за
«измену России». Обурений московськими карателями та московщенням народ дедалі частіше хапався за
зброю. Заходило на нову революцію. П.Скоропадський
проголосив федерацію з Московщиною. Всі українські

партії об’єдналися в Національний Союз під проводом
Директорії (В.Винниченко, С.Петлюра, Ф.Швець, А.Макаренко, О.Андрієвський), вчинили повстання, і П.Скоропадський втік до Німеччини, а його міністри до А.Денікіна на Дон.
Українське селянство на гіркому досвіді переконалося, що ні демократична українська держава (УНР), ні
монархічна (Гетьманат) не здійснили найдорожчу його
мрію — мати свій власний шмат землі. Селянство переконалося 1917-1918 pp., що українська державність —
це безлад, брак краму, напівграбунок (реквізиції) і
відкритий грабунок пшениці, худоби, несправедливість,
навала чужинців (москвинів, німців), що грабує село і
т.п. Селянин не міг бачити причин такої «державності».
Московські ленінці пояснили йому ті причини дуже просто й зрозуміло: мовляв, причиною є ота українська державність, ота державна незалежність, самостійність.
Так наші ліві і праві москволюби знищили в народі віру в
корисність і потребу української самостійної держави. І
з чотирьох мільйонів українців в імперському війську
пішли боронити Україну лише кілька десятків тисяч.
Більші і менші винниченки, грушевеькі місяцями переконували українського вояка, що війська Україна не
потребує, бо москвини наші брати і лише добра нам
бажають. Коли ж ті самі винниченки, грушевські пізніше
закликали селянина до українського війська, то він слушно пригадав їхні слова про північних братів, які «лише
добра бажають Україні». Зрештою, український селянин не бачив глузду у тій українсько-московській війні
1919 р. Обидва ж бо брати Володимири: і Володимир
Ленін і Володимир Винниченко, обіцяли селянам ту саму
соціалізацію землі. Пощо ж воювати?
Цілковито очманілі «современными огнями» наші
соціалісти нищили українське військо після того, як московські соціалісти ВЖЕ показали свої загарбницькі,
імперські пазурі та зуби, коли вже винищили десятки
тисяч не поміщиків, а українських селян та робітників, а
також і самих українських соціалістів. Нашим соціалістам
увижався в кожному енергійному, здібному українському офіцерові український наполеон. По розвалу імперії
багато українців, професійних офіцерів (чимало з освітою військової академії і Генерального Штабу) зголосилися до українського війська. Соціалістичний уряд УНР
їх не приймав, уважаючи їх за ворогів «трудового народу».
В.Ленін добре знав, що все московське професійне
офіцерство монархічне. Проте сам закликав їх до свого
війська, і вони відбудували нову московську (радянську)
армію, командували нею і розбили українську, де часто
полками командували непрофесійні молодші старшини. Жахаючись тіні можливого українського наполеона,
соціалістичний уряд УНР нищив кожного, хто видавався
йому небезпечним. Знищив полковника Петра Болбочана та Володимира Оскілка. Обидва знали, що соціалістична пропаганда руйнує боєздатність вояків і тому не
допускали її до своїх полків. їхні полки були тоді найбоєздатнішими. П.Болбочан кілька місяців відбивав наступи вдесятеро сильніших московських частин. Коли москвини пробували вчинити повстання в тилу його корпусу
на Харківщині, щоб тим допомогти московському наступові, П.Болбочан розстріляв провідників повстання. Голова Директорії В.Винниченко вимагав розстріляти за
це П.Болбочана. Така вимога називається всіма мовами «державна зрада», і за неї належало розстріляти
В.Винниченка, а розстріляли потай П.Болбочана. Таємно, бо навіть соціалістичний суд не міг знайти законної причини до розстрілу. Своєчасно попереджений
В.Оскілок встиг утекти.
Пізніше В.Винниченко та М.Грушевський зрадили Україну, її державність уже цілковито відкрито. Коли війна
з Московщиною опинилася у вкрай критичному стані,
що вимагав величезних зусиль кожного українця, а провідників і поготів, М.Грушевський і В.Винниченко втекли
за кордон. А там обидва намовляли (по війні) українських емігрантів повертатися в Україну під «радянську»
владу, поясняючи, що та війна була великою українською помилкою. За ними потяглися тисячі простих борців
за вільну Україну. Всіх їх Московщина пізніше знищила,
як і самого М.Грушевського, керуючись засадою: «Мавр
(пахолок) виконав своє завдання, — мавр може іти геть».
Хитріший В.Винниченко своєчасно накивав п’ятами з
соціалістичного раю, (що його сам завзято будував) до
капіталістичного пекла у Франції.
У наших історичних працях не висвітлюється повністю
той історичний факт, що московське ярмо накладали
четвертинські, барабаші, яворські, безбородьки, юзефовичі, драгоманови, винниченки, скоропадські, скрипники, чубарі, любченки, кириченки, шелести, скаби, бажани, тичини і... сотні тисяч їх. Трагедія України в тому,
що навіть і тепер ПІСЛЯ того, як московська «демокра-
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тія» скинула з себе червоний бабусин очіпок і показала
всьому світові свої хижацькі, загарбницькі ікла, знаходиться чимало українських істориків, публіцистів, письменників і політиків, які закохані (за виразом В.Винниченка) у московський «добрий, миролюбний, невинний»
народ і в його «демократичну» інтелігенцію. Свідомі і
несвідомі свого яничарства, закликають українців іти
шляхом фактично тим самим, яким йшли галагани, драгоманови, винниченки, скрипники, шелести, короленки, тичини.
Московщина поховала своїх убитих 1709 року під Полтавою в одній великій ямі. Пізніше на ній насипано високу могилу з великим кам’яним хрестом. Напис під ним
повідомляє, що видатки за все заплатив М.Судієнко.
Ніхто його до цього не примушував. У тій могилі поховано самих москвинів. Українців же, що билися на московському боці проти Мазепи, поховано в іншому місці.
Ніякий судієнко не насипав там могили, не поставив
бодай дерев’яного хреста. Поховання шведів та українців, що билися з москвинами, навмисне розкидано
по всьому полі, і те поле Московщина наказала зорати,
щоб ніхто не знав, де їхні могили.
За Єлизавети, коли імперським головнокомандувачем був Олекса Розумовський, а його брат Кирило —
гетьманом України, Московщина ув’язнила і закатувала
київського митрополита Варлаама Вонятовича за те,
що він опирався московщенню української церкви. Чи
обидва брати, що одержали графські титули та величезні маєтки в Україні, боронили українського митрополита?
За Катерини II, коли імперським канцлером був О.Безбородько, Московщина замурувала живим у Ревельській
фортеці митрополита Арсенія Мацієвича за осудження
нищення Московщиною українського шкільництва. Чи
О.Безбородько одержав титул «светлейшего князя» і
величезні маєтки в Україні за те, що боронив митрополита?
Міністр УНР соціаліст Микола Порш повідомляв 1917
року В.Леніну телеграфом (таємним кодом) про все, що
робив чи планував уряд УНР. Він же здемобілізував українське військо ПІСЛЯ того, як В.Ленін наказав мобілізувати московське.
Голова Директорії УНР В.Винниченко не дозволив
1917 р. приїхати в Україну з-за кордону українському
патріотові М.Степанківському, але дозволив багатьом
московським утікачам. Приїхавши до Києва, вони руйнували УНР.
Українські міністри Василь Панайко, Степан Томашівський та Осип Назарук всіма своїми силами підштовхували 1919 р. президента Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР) до союзу з московським монархічним, шовіністичним генералом А.Денікіним, що тоді
воював з УНР.
Один з провідників українських соціалістів Іван Личко
писав: «Боронь Боже нести в народ кличі українського
націоналізму. Це бо спричинить братовбивство, перешкодить культурному поступові». Міністр освіти УНР соціаліст Іван Стешенко назвав журнал українських самостійників (М.Михновського) «Самостійну Україну» брехливою ганчіркою за те, що він назвав москвинів, поляків,
євреїв, мадяр ворогами України. І.Стешенко назвав те
брехнею, наклепом на московський народ, шовіністичним маренням. Московщина віддячила цьому своєму
пахолкові тим, що таємно вбила його 31 липня 1918
року. Колишній підміністр УНР соціаліст Панас Любченко 1932 року був головним обвинувачем (прокурором)
на суді Спілки Визволення України (СВУ). Московський
губернатор України П.Постишев призначив його Головою Ради «Міністрів» т.зв. УРСР. Не довго головував. Щоб
уникнути в’язниці і мук, застрелився 1937 року. З тієї ж
причини застрелився «міністр» УРСР Микола Скрипник, чекіст Микола Хвильовий.
Українські емігранти в Англії видали книжку про голод в Україні та винищення українців 1933 р. «Найбільший злочин Кремля». Редагував її московський розвідник, українець М.Вербицький, що втік потім (1959 року)
до СРСР.
Український політичний емігрант писав: «Хоч Кубанщина і заселена українцями, одначе зачисляти її до України не можна, нема підстав». Кубанці (нащадки запорожців) просили 1917 р. соціалістичний уряд УНР, а 1918
р. гетьмана П.Скоропадського прийняти Кубанщину до
української держави. Обидва відмовили. Так само обидва відмовилися і від Криму.
Українські переселенці поставили у Вашингтоні пам’ятник Т.Шевченкові. З цього приводу 34 визначних
письменників та митців УРСР написали до них листа. В
тому листі вони писали: «Уряд СРСР вирішив спорудити
в столиці нашої батьківщини Москві пам’ятник Т.Шевченкові». Підписали той лист: М.Рильський, П.Тичина,
О.Корнійчук, М.Бажан, О.Гончар, Ю.Смолич, М.Стельмах, В.Сосюра, А.Малишко, Л.Дмитерко, П.Козланюк,
Г.Юра, Н.Ужвій, П.Вірський, Б.Антоненко-Давидович,
Б.Гмиря, М.Гожий, Є.Кирилюк, В.Івченко, Д.Павличко,
Д.Гнатюк, Л.Костенко та інші. Переляк і покора «рабів
отечества чужого» так знахабнили Московщину, що вона
наказала їм написати навіть у листі до емігрантів, що
Московщина є їхньою батьківщиною.
(Закінчення розділу у наступному номері.)

8 стор.

«БОЙКIВЩИНА»

СТАРТУВАВ ЧЕМПІОНАТ
ТУРКІВЩИНИ З МІНІ-ФУТБОЛУ
Минулої неділі, 26 січня, у Турківському НВК розпочався чемпіонат району з міні-футболу серед дорослих команд. Окрім
анонсованих у попередньому номері газети восьми учасників,
у переддень змагань долучилися ще два – друга команда з Явори та Бітля.
Після стартового зіграного
Турки розгромила Бориню –
13:1, відбулося урочисте відкритматчу, у якому перша команда з

тя чемпіонату. Гравців та вболівальників традиційно привітав
голова федерації футболу Турківського району Сергій Рик та
побажав їм хорошої спортивної
боротьби та футбольного видовища. Після цього всі дружно
виконали Гімн України!
Далі перший ігровий день
приніс такі результати: Присліп
- Явора – 3:4, Турка - Сянки –
14:3, Завадівка - Вовче – 7:7,
Явора-2 - Бітля – 7:5, Завадівка
– Явора-2 – 4:11, Турка-2 - Бітля
– 14:5 та Сянки - Явора – 8:8.
Наступні тури чемпіонату Турківщини з міні-футболу пройдуть
цими вихідними у спортивних
залах Турківського НВК.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Продається двокімнатна квартира на площі
Ринок в м. Турка. Євроремонт. Гараж.
Ціна – договірна. Тел.: 0505118777.

Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Тел.: 067-54-16-258; 095-230-41-81; 067-541-6224.

Україна
Завадівська сільська рада
Турківського району Львівської області
19-а сесія VІІ скликання

Україна
Завадівська сільська рада
Турківського району Львівської області
19-а сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ № 738
Від 24 червня 2019 року
Про затвердження технічної документації з
нормативно-грошової оцінки земель с. Лосинець
Завадівської сільської ради.
Керуючись ст.. 12. 201 Земельного Кодексу України, ст.. ст.. 13,23 ЗУ «Про оцінку земель» та
розглянувши технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель с. Лосинець, сесія
Завадівської сільської ради вирішила:
1. Затвердити технічну документацію грошової
оцінки земель села Лосинець Завадівської
сільської ради, з середньою базовою вартістю 1
м. кв. земель села Лосинець – 48, 40 грн./ м. кв.
2. Грошову оцінку земель села Лосинець ввести в дію з 01.01. 2020 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти
на постійно діючу комісію із земельних питань
(голова І.В. Яворський).
Сільський голова: М.П. /підпис/ Мар’ян Сакаль.

РІШЕННЯ №739
Від 24 червня 2019 року
Про затвердження технічної документації з
нормативно-грошової оцінки земель с. Мельничне Завадівської сільської ради
Керуючись ст..12.201 Земельного Кодексу України, ст. ст.13, 23 ЗУ «Про оцінку земель» та розглянувши технічну документацію з нормативногрошової оцінки земель с. Мельничне, сесія Завадівської сільської ради вирішила:
1. Затвердити технічну документацію грошової
оцінки земель села Мельничне Завадівської
сільської ради з середньою базовою вартістю 1
м. кв. земель села Мельничне – 47, 48 грн./м. кв.
2. Грошову оцінку земель села Мельничне ввести в дію з 01. 01. 2020 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти
на постійно діючу комісію із земельних питань
(голова І. В. Яворський).
Сільський голова: МП /підпис/ Мар’ян Сакаль.

31 січня 2020 року
Легалізація заробітної плати –
основа стабільного майбутнього
Турківська ДПІ Самбірського управління Головного управління
ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до доручення № 2313/0/1-20, наданого Прем’єр-міністром України 22 січня
2020 року відповідним контролюючим органам та органам місцевого самоврядування, вживаються заходи, спрямовані на детінізацію зайнятості населення.
Турківська ДПІ Самбірського управління рекомендує роботодавцям, які
використовують найману працю без належного оформлення трудових
відносин, забезпечити виконання вимог трудового законодавства відповідно до Кодексу законів про працю України.
Наголошуємо, що обов’язковою умовою правильного оформлення новоприйнятого найманого працівника є вчасне повідомлення про їх прийняття – орган ДПС за місцем реєстрації.
Нагадуємо, що оформлюючи нового працівника на роботу,
суб’єкту
господарювання необхідно:
- укласти в письмовій формі трудовий договір (п. 6 ч. 1 ст. 24 Кодексу
законів про працю України – від 10.12.1971 № 322-VIII 2443-VIII із змінами та
доповненнями);
- оформити наказ про прийняття на роботу;
- повідомити орган ДПС про прийняття працівника на роботу (постанова Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 413 «Про порядок
повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам
про прийняття працівника на роботу»).
Також звертаємо увагу платників податків та роботодавців, що відповідно до статті 8 Закону України від 14 листопада 2019 року N 294-IX «Про
Державний бюджет України на 2020 рік» (далі – Закон N 294-IX) у 2020 році
мінімальна заробітна плата:
у місячному розмірі: з 1 січня - 4723 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня -28,31 гривні.
Згідно зі статтею 7 Закону N 294-IX, прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2020 року - 2102 гривні, з 1 липня - 2197 гривень, з 1
грудня - 2270 гривень.
Шановні роботодавці! Не чекайте проведення перевірки, своєчасно
оформляйте найманих працівників, виплачуйте та відображайте у звітності
реальну зарплату.
Марія ПАВЛОВИЧ,
начальник Турківської ДПІ Самбірського управління ГУ ДПС у
Львівській області.

СПІВЧУВАЄМО
Церковна громада церкви Святої Євхаристії смт. Бориня висловлює щире співчуття Катерині Василівні Цуняк з приводу тяжкої втрати – передчасної смерті сина – Миколи.
Працівники Турківського ДЛГП «Галсільліс» та Лімнянського
лісництва глибоко сумують з приводу трагічної смерті лісника Івана
Федоровича Федаша і висловлюють щире співчуття рідним і близьким покійного.
Колектив Верхненського НВК висловлює щире співчуття працівнику школи Михайлу Адамовичу Бабуничу з приводу тяжкої втрати –
смерті батька.
Колектив працівників Верхньовисоцького НВК висловлює щире
співчуття Ярославі Миколаївні Дребот з приводу тяжкої втрати –
смерті чоловіка – Івана Олексійовича.

Україна
Завадівська сільська рада
Турківського району Львівської області
19-а сесія VІІ скликання

Україна
Завадівська сільська рада
Турківського району Львівської області
15-а сесія VІІ скликання

РІШЕННЯ №740

РІШЕННЯ №603

Від 24 червня 2019 року
Про затвердження технічної документації з
нормативно-грошової оцінки земель с. ЯсенкаСтецьова Завадівської сільської ради
Керуючись ст.. 12. 201 Земельного Кодексу України, ст. ст. 13, 23 ЗУ «Про оцінку земель» та
розглянувши документацію з нормативно-грошової оцінки земель с.Ясенка-Стецьова, сесія Завадівської сільської ради вирішила:
1. Затвердити грошову документацію грошової
оцінки земель села Ясенка- Стецьова Завадівської сільської ради, з середньою базовою вартістю 1 м. кв. земель села Ясенка-Стецьова – 48,
40 грн./ м кв.
2. Грошову оцінку земель села Ясенка-Стецьова ввести в дію з 01.01. 2020 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти
на постійно діючу комісію із земельних питань
(голова І.В. Яворський).
Сільський голова: М.П. /підпис/ Мар’ян Сакаль.

Від 26 жовтня 2018 року,
с.Завадівка
Про затвердження технічної документації з
нормативно-грошової оцінки земель с. Завадівка Завадівської сільської ради.
Керуючись ст.. 12. 201 Земельного Кодексу України, ст. ст. 13, 23 ЗУ «Про оцінку земель» та
розглянувши технічну документацію з нормативно-грошової оцінки земель с. Завадівка, сесія
Завадівської сільської ради вирішила:
1. Затвердити технічну документацію грошової
оцінки земель села Завадівка Завадівської
сільської ради, з середньою базовою вартістю 1
м. кв. земель села Завадівка – 54, 02 грн./ м. кв.
2. Грошову оцінку земель села Завадівка ввести в дію з 01.01. 2019 року.
3. Контроль за виконанням рішення покласти
на постійно діючу комісію із земельних питань
(голова І.В. Яворський).
Сільський голова: М.П. /підпис/ Мар’ян Сакаль.

«БОЙКІВЩИНА»
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видано 27 грудня 2018 року.
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Виконком, депутатський корпус та працівники Комарницької
сільської ради висловлюють щире співчуття депутату сільської ради
Михайлу Омеляновичу Красівському з приводу тяжкої втрати – смерті
матері – Марії Максимівни.
Свати Богдан і Лідія Комарницькі з с. Комарники висловлюють
щире співчуття сватам Михайлові Омеляновичу і Любі Володимирівні
Красівським з приводу тяжкої втрати – смерті матері та свекрухи.
Колектив працівників Матківського НВК глибоко сумує з приводу
смерті колишньої техпрацівниці Катерини Степанівни Матківської і
висловлює щире співчуття близьким та рідним покійної.
Вчителі, технічні працівники та учні Боберківського НВК висловлюють щире співчуття учневі 11 класу Андрію Федашу та учневі 6
класу Назарію Федашу з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті
батька.
Колектив лікарської амбулаторії с. Верхнє Висоцьке щиро співчуває медичній сестрі Надії Іванівні Півкач з приводу смерті батька –
Івана Олексійовича Дребота.
Дирекція та педагогічний колектив Верхньогусненського НВК висловлюють щире співчуття Верхньогусненському сільському голові
Івану Михайловичу Ільницькому з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.
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