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ЛІКАРНЯНИМ ДИРЕКТОРОМ
БУДЕ КОСТЯНТИН КОРОБОВ
за це проголосувало 7 із 9 членів конкурсної комісії
Минулої середи в Турківській районній раді відбулося третє засідання конкурсної комісії з
відбору кандидата на заняття посади директора комунального некомерційного підприємства «Турківська центральна районна лікарня». Як і було обумовлено на попередньому засіданні, члени комісії заслухали конкурсні пропозиції кандидатів та провели з ними співбесіду.
Хоч запитань до претендентів було надто мало, а ті, що й були, стосувалися таких собі
абстрактних проблем, інтрига не спадала. Дивно, але чомусь нікого не цікавило, якою буде
структура закладу, чисельність працівників. Попередній аналіз в цьому плані уже можна було
зробити, адже Міністерство охорони здоров’я давно оприлюднило перелік захворювань, що
будуть лікувати безкоштовно та вартість послуг.
Щоб не забирати багато часу, не будемо вдаватися в деталі конкурсних пропозицій. Всі бажаючі
можуть з ними ознайомитися на 3, 4 та 5 сторінках цього номера нашої газети та переглянути відео, що
розміщено на нашому сайті в Інтернеті boykivshchina.info та на сторінці «Газета «Бойківщина» у фейсбук.
Щодо аналізу конкурсних пропозицій, то члени комісії були небагатослівними. Для прикладу, Євген
Стерляніков сказав, що всі вони заслуговують на увагу, але, на його думку, медичним закладом має
керувати лікар за фахом, а не людина, яка не обізнана в тій сфері. Власне тому, він як представник в
комісії від громадської ради при голові Турківської РДА та ГО «Учасники АТО Турківщини» , як і раніше,
підтримує кандидатуру Костянтина Коробова. Практично таку ж думку висловив і ще один член комісії,
завідувач хірургічного відділення лікарні Микола Галишин. А ось депутат Турківської районної ради,
представниця райради в комісії Надія Яворська відзначила, що найбільше їй імпонувала презентація
Юрія Лила, хоча його вона не має наміру підтримувати, адже , поспілкувавшись з людьми, пересвідчилася, що вони хочуть Костянтина Коробова. Звгалом, окрім уже згадуваних трьох членів комісії, кандидатуру Костянтина Коробова підтримали Зінаїда Кравченко та Микола Руденко, представники медичної громадськості, Микола Іванік, депутат Турківської районної ради, працівник Боринської лікарні, та
Михайло Квасниця, представник громадської ради при голові Турківської РДА. Голова комісії Василь
Костишак (представник районної ради) та ще один член комісії Богдан Михайлик (від громадської ради
РДА) під час голосування за Костянтина Коробова утрималися, а коли треба було визначатися за
підтримку чи не підтримку Юрія Лила чи Володимира Яворського, члени комісії вирішили, що подальше голосування є недоцільним, адже претендента визначено.
Провівши усі процедурні питання, комісія рекомендувала голові Турківської районної ради Володимиру Лозюку кандидатуру Костянтина Коробова для укладання контракту. Зробити він має це протягом
місяця. Зрозуміло, що в такій ситуації наступного дня ми звернулися за коментарем до Володимира
Омеляновича. Він зокрема сказав: «Важливо, що робота комісії з відбору директора пройшла в законодавчому руслі. Без жодних ексцесів та скандалів. Обраний директор комунального підприємства
отримав велику відповідальність щодо перспектив розвитку вторинної ланки медицини Турківщини.
Думаю, що йому буде не легко, але якщо матиме підтримку колективу, все вдасться. Районна рада як
засновник, зрозуміло, в міру своєї компетенції, також не буде стояти осторонь. Вважаю, що значну
частину відповідальності за стан справ в медицині взяли на себе й члени конкурсної комісії, які підтримали Костянтина Федоровича. Я бажаю йому успіхів на найближчу і далеку перспективу. А найбільшою
оцінкою його роботи буде думка широкого загалу жителів Турківщини».
Й справді, на долю новообраного директора випала нелегка ноша, як і на тих, хто стояв за цим. Уже
з 1 квітня очолюваний ним колектив перейде на зовсім інші фінансові відносини не з районною радою,
як раніше, а з державою. І розраховувати на районну раду чи адміністрацію, в такому випадку, доведеться все менше і менше, а все більше на вміння, прагматизм та бажання працювати в нових умовах
як керівника, так і медичного колективу.
І ще один важливий нюанс. Декілька разів на засіданні комісії піднімалося питання, мовляв, впродовж багатьох років в районі точаться розмови, що нібито хтось із високопосадовців має намір приватизувати районну лікарню. Як голова комісії Василь Костишак, так і всі претенденти, що боролися за
посаду директора, назвали таку балаканину абсурдною. Хоча, до речі, подібні розмови можна було
почути навіть і в середовищі медиків, які в очах громадськості є елітою.
Не менш важливою проблемою, що була обговорена на засіданні комісії, стало те, що впродовж
багатьох років не вдається здати в експлуатацію реконструйований корпус лікарні. Як виявляється,
причина цього – відсутність документів, які нібито десь пропали. Хоча ті, хто аналізує ситуацію й знає,
як кажуть, звідки ростуть роги, кажуть, що вони надійно заховані, з тим, щоб поховати ймовірні зловживання під час проведення робіт. Як відомо, по даному факту відкрито кримінальне провадження. Це
ще одне важливе питання, яке уже найближчим часом, поряд з багатьма непростими в реформуванні
вторинки, доведеться вирішувати новообраному директору.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Від редакції: зважаючи на неабияку актуальність теми реформування вторинної ланки медицини Турківщини, результат якої, без сумніву, чи в позитивному, чи не дай Бог, в негативному варіанті відчують як медики, так і жителі району, звертаємося до всіх небайдужих, у кого є ідеї щодо
майбутнього розвитку медицини, в доброзичливий спосіб поділитися ними, зокрема на сторінках
нашої газети. Думаємо, що й медики будуть за це лише вдячні. Недарма ж у народі кажуть: одна
голова – добре, а дві – все ж таки краще.
Маємо надію, що майбутні керівники КНП «Турківська ЦРЛ» також налагодять тісний інформаційний діалог з жителями району в контексті інформування про послуги, як безкоштовні так і
платні, наявність ліків, а також ймовірні ризики, що виникатимуть в процесі реформування. Коли
вони відомі – їх легше попередити та виправити.
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З прекрасним ювілеєм – золотим весіллям – дорогих і люблячих батьків, дідуся і бабусю – Миколу Івановича та Галину
Іванівну Фазан з м. Турка – з любов’ю та повагою щиро вітають
син Валерій, доньки Людмила, Валентина, Галина, невістка
Ольга, зять Іван, онуки – Андрій, Микола, Валерій та маленький Олежик. Дорогенькі наші, здоров’я шлемо Вам такого як
граніт; щоб теплих весен сонячні проміння будили
в серці ніжні почуття; щоб не торкалась скронь
зими пороша; щоб ви пройшли через усе життя такі, як є, привітні, щирі, добрі і хороші.
Господнього вам благословення – на довгі
і щасливі роки життя!
Сьогодні в нас в хаті радісне свято –
Золоте весілля у мами і тата.
Ми дружно зібрались вас привітати,
Здоров’я і щастя обом побажати.
Спасибі, рідненькі, за щирість сердечну,
За руки робочі, недоспані ночі.
Бажаємо щастя, добра і тепла,
Здоров’я міцного, радісних днів –
На многая і благая літа!

Щиро вітаємо із золотим ювілеєм дорогу і люблячу, добру і
чуйну дружину і матусю, найкращу у світі бабусю, жительку с.
Присліп – Світлану Дмитрівну Пухір.
Дорога наша ювілярко, нехай це прекрасне свято принесе
Вам радість і душевне тепло, гарний настрій, любов рідних і
повагу друзів. Міцного Вам здоров’я, рідна, життєвої енергії і
наснаги, родинного затишку і благополуччя, Божого благословення – на многії літа!
Матусю рідненьку ми раді вітати
У день ювілейний, що скоро прийшов.
Для нас ти, матусю, найкращая мати,
Твоя материнська нас гріє любов.
І ми із тобою завжди нерозлучні,
Матуся до серця всіх нас пригорне.
І буде хай в тебе все благополучно,
Для нас ти усіх, мов те сонце ясне!
І хай же здоров’я міцне твоє буде,
І радістю щирою сповняться дні.
Невтомно хай серце стукоче у грудях
На втіху, на радість всієї сім’ї.
Хай Бог же достаток тобі посилає,
Хай світло сіяє завжди й повсякчас,
Вогонь же в печі та нехай не згасає,
Ти, мамочко, будь! Ти живи для всіх
нас!
З любов’ю – чоловік Володимир, дочка Лариса з чоловіком
Петром, син Микола з дружиною Оксаною, дочка Наталя з
чоловіком Миколою, онуки Діаночка, Андрійко, Назарчик та
Аліночка.
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ТУРКА МОЖЕ СТАТИ СЕЛИЩЕМ,
А БОРИНЯ – СЕЛОМ
Днями Кабінет Міністрів України скерував на розгляд Верховної Ради законопроект «Про
засади адміністративно-територіального устрою України», який, у випадку схвалення, змінить
статус багатьох населених пунктів України, зокрема й двох на Турківщині. Йдеться про статтю 10 законопроекту, яка визначатиме статус населеного пункту за кількістю мешканців.
Так статус міста може мати населений пункт, з переважно компактною забудовою та загальною
чисельністю населення не менше ніж 20 тисяч мешканців, на території якого розташовані промислові
і переробні підприємства, підприємства комунального господарства, житловий фонд яких має розвинуту комунальну і транспортну інфраструктуру. Селищем може йменуватися населений
пункт, загальною чисельністю населення, не менше ніж 5 тисяч
жителів, утворення та розвиток якого пов’язані з розташуванням на його території підприємств, залізничних вузлів, гідротехнічних, інших споруд та об’єктів, та який має соціальну, комунальну і транспортну інфраструктуру. А село – це населений
пункт, загальною чисельністю жителів, менше 5 тисяч.
Отже, м. Турка, яке має надзвичайно цікаву історію і традиції, може стати селищем. Очевидно законодавці не звернули, та й чи звернуть увагу на те, що в 1730 році власник Турки
Антоній Калиновський посприяв отриманню містом Магдебурзького права і перемістив до Турки свою резиденцію. Їм байдуже
і те, що наше місто давно визнане світовою діаспорою українства бойківською столицею, що тут впродовж 30 років нашої
незалежності велично і урочисто 6 разів відбувалися величні
бойківські фестини, 4 світових конгреси бойків.
А загалом так виходить, що через нашу спільну недбалість,
ми не могли відстояти Турківський район як окрему адміністративно-територіальну одиницю, а невдовзі ще й місто перетвориться в селище. Справді, як сказав класик, – «край, забутий Богом і людьми».
Зміни чекають і на смт. Бориня. Враховуючи те, що в даний
час в населеному пункті проживає близько 1500 мешканців,
колись районний центр стане селом. Добре це, чи погано –
однозначно сказати складно. Чимало мешканців каже, що нічого
страшного чи надзвичайного не трапиться, мовляв, як жили,
так і будемо жити. Інші стверджують, що це повільний процес знищення населених пунктів, адже чимало людей вважають статус селища чи міста – престижний. До міста завжди тягнулися люди, зрештою,
таку тенденцію (хоча в значно більших масштабах) бачимо й сьогодні. А є й чимало людей, кому байдуже. Навіть і те, що за декілька років майже половина теперішніх сіл Турківщини стануть хуторами, а
може навіть про них забудуть…
Василь ВАСИЛЬКІВ.
Фото Віктора Саварина.

ТОВАРИСТВО «ТУРКІВЩИНА» У
ЛЬВОВІ ВІДЗНАЧИЛО ПОВНОЛІТТЯ
Рівно 18 років тому – 02.02.2002 року – вперше зібралися вихідці з Турківщини, яких у різні періоди, за
різних обставин, колись доля закинула у древнє місто Львів.
Відтак дата 20.02.2020 року – це не просто магічне співпадіння, а день позитивної енергетики, яка,
як стверджують нумерологи, сприяє здійсненню найзаповітніших бажань. Головне – їх правильно
загадати, переконані вихідці із Турківщини.
Цьогорічні урочистості, за традицією, розпочалися Літургією у старовинному львівському храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Учасників Товариства з нагоди повноліття привітав голова організації, доцент юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка, заслужений юрист України Йосип Богдан.
«Нині серед учасників Товариства – знамениті на всю Україну посадовці, керівники обласних
підприємств, установ, організацій, економісти, науковці, медики, бізнесмени. І ось уже вісімнадцять літ
ця, нині потужна у місті Лева громадська організація, впевнено реалізує свою основну мету, надаючи
різноманітну допомогу землякам, сприяючи відтворенню культурних та етнічних традицій Турківщини,
її соціально-економічному розвитку, бере активну участь у підготовці
та
проведенні
Всесвітніх Бойківських
фестин та інших заходів», – зазначив Йосип Богдан.
Він також розповів
про ідею та задум створення організації, історію та мету.
Крім того, учасники
Товариства привітали
Йосипа Гнатовича із
ювілейним днем народження, яке він
відсвяткував напередодні.
Також учасників свята привітали місцеві керівники – з вітальними словами до учасників товариства
«Турківщина» звернулися голови місцевих райдержадміністрацій – керівник Турківщини Віталій Бабяк
(львів’янин) та керівник Старосамбірщини Петро Назар (уродженець с. Розлуч).
До слова, з часу свого призначення обидва очільники не пропустили жодної зустрічі з вихідцями з
Турківщини, що проживають і працюють у Львові.
На даний час товариство «Турківщина» у Львові налічує близько п’ять сотень учасників, що народилися на Турківщині, а зараз живуть та працюють у Львові. Незважаючи на різні життєві шляхи, всіх їх
об’єднала палка любов до чарівного Турківського краю, де вони побачили світ, мешкали, працювали і
де зараз живуть їхні найрідніші.
Члени Товариства намагаються захищати в області інтереси земляків, з року в рік ініціюють бойківські
свята, роблять усе можливе, щоб вберегти культурно-мистецькі традиції своєї рідної малої Батьківщини та привернути увагу до насущних проблем краю.
Членство в Товаристві є добровільним та безкоштовним.
Василь ЧОРНИЙ,
учасник товариства «Турківщина» у Львові,
викладач Львівського національного університету імені Івана Франка.
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Міжнародна громадська організація «Світовий Конгрес
Бойків» щиро вітає з днем народження активну членкиню
товариства «Бойківщина» та Товариства ім. Т. Шевченка
«Просвіта», працюючого педагога, учителя з 57-літнім педагогічним стажем, людину, яка завжди у вирі
усіх подій сьогодення, патріота рідного краю – Стефанію Василівну Мись.
Стефанія Василівна багато часу
приділяла і приділяє громадській
діяльності, зокрема бере активну
участь у проведенні просвітницької
роботи та в заходах, які проходять в
рамках Всесвітніх бойківських фестин і Світових конгресів бойків. Є дослідником історичних постатей рідного краю,
частим дописувачем районного часопису «Бойківщина», що слугує розбудові Української держави.
Шановна Стефаніє Василівно, бажаємо Вам міцного здоров’я, сімейного та родинного спокою, успішної праці на
педагогічній ниві та в творчій і громадській діяльності.
З повагою – голова МГО «Світовий Конгрес Бойків», заслужений працівник культури України Петро КОСАЧЕВИЧ.

Профспілкова організація і колектив Боринського професійного ліцею народних промислів і ремесел щиросердечно
вітають з ювілейним днем народження коменданта ліцею
Аліну Володимирівну Пукецу і бажають шановній ювілярці
неба безхмарного настрою. гарного, здоров’я без ліку і довгого- довгого щасливого віку.
Хай квітне доля у роках прекрасних,
Господь дарує радість і здоров’я,
Хай кожен ранок з неба сонцем ясним
Вас осяває світлом і любов’ю.
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.

Педагогічний колектив Либохорської ЗОШ І-ІІІ ст.. щиросердечно вітає з ювілейним днем народження хорошу людину, доброго, мудрого наставника, колегу по роботі – Миколу Івановича Коліщака – та бажає йому міцного здоров’я,
щастя, добра, благополуччя, оптимізму, невичерпної життєвої енергії, Божого благословення на довгі роки.
Хай буде світлим кожен день в
житті,
Хай Мати Божа від біди оберігає,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров‘я посилає
На щедрі щастям многії літа!

ТУБЕРКУЛЬОЗ –
ВИЛІКОВНИЙ, ЯКЩО ЙОГО
ВЧАСНО ДІАГНОСТУВАТИ
Зробивши аналіз за 2019 рік та тенденції з початку 2020 року,
відмічаємо на Турківщині ріст хворих на активну форму туберкульозу. Особливо людей молодого, працездатного віку.
Недивлячись на нагадування та застереження, хворі переважно звертаються по медичну допомогу уже із запущеною формою туберкульозу. Бувають випадки, де у проблемних сім’ях
проживають маленькі діти, а
їхні батьки ( а чи дідусь з бабусею) по декілька місяців займаються самолікуванням або ж
взагалі ігнорують це небезпечне захворювання, не розуміючи,
що з часом ситуація лише загострюється й ускладнюється. А коли медичні працівники
запитують хворого, чому так
пізно звертається по допомогу, відповідь банальна й водночас соціально важлива: «немає коштів на обстеження». Зазвичай такі люди ніде не працюють й справді, через відсутність
фінансів, не йдуть до медиків.
Це – неправильно, і з цим треба боротися. Власне тому, адміністрація КНП «Турківський РЦ ПМСД» звертається і просить людей, в
кого довготривалий кашель (протягом двох тижнів і більше) з ознаками зниження апетиту та схуднення, негайно звертатися до сімейного лікаря. Це дасть змогу безкоштовно обстежитися й на ранній
стадії виявити захворювання на туберкульоз, а в перспективі – вилікуватися.
Іван НАГАЙКО,
заступник головного лікаря КНП «Турківський РЦ ПМСД».

7 лютого 2020 року

«БОЙКIВЩИНА»

ПРОГРАМА ДІЯЛЬНОСТІ
КП «ТУРКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ТУРКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ЯВОРСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
Наші умови:
Район обслуговування – 1193 кв. м.
На відміну від сусідніх, увесь має статус гірського
району. Межує із Республікою Польща і Закарпаттям.
Має унікальні ландшафтні і кліматичні умови, багатий
чисельними пам’ятками історії і бойківської архітектури. Динамічно завойовує туристичні і рекреаційні позиції. Добре шосейне і залізничне сполучення з областю та Закарпаттям, в недалекій перспективі – транскордонний перехід до Польщі.
Турківщина має давні і добрі медичні традиції народного цілительства і фахової медицини.
Наші ресурси:
Турківська комунальна центральна районна лікарня.
Боринська комунальна міська лікарня.
Турківський районний центр первинної медико-санітарної допомоги.
12 амбулаторій ЗПСМ.
42 ФАПи.
Турківський район:
Гірський район зі своєю специфікою; має одну з найнижчих в Україні густоту населення (42,2 осіб/ кв. км);
віддалений від обласного центру (Бориня – 150 км); має
негативну демографічну ситуацію; має високу захворюваність і вихід на інвалідність; великий брак робочих
місць; є ймовірність в процесі адміністративної реформи опинитися у складі Самбірського району; Турківська лікарня віддалена від клінік обласного центру і не
внесена до переліку опорних: найближчі – Самбірська
(1 рівень), Дрогобицька міська лікарня №1 (ІІ рівень).
Як і в кожній теперішній лікарні України є свої проблеми:
Зменшення числа пацієнтів – загальна проблема периферійних лікарень. Висока затратність «немедичних»
послуг (нераціональне утримання приміщень, праця на
неповну ставку і високе оподаткування). Дефіцит кваліфікованого кадрового ресурсу. Дублювання функцій
(ПМСД, поліклініка, лікарня). Через віддаленість населених пунктів має бути вищим норматив фонду лікарняних ліжок. Віддаленість від лікарень екстреної медичної допомоги – дотримання правила «золотої години».
Недостатньо інформації (реклами) в Інтернет-просторі.
Мета програми адміністрування Турківської ЦРЛ –
поліпшення стану здоров’я населення в умовах медичної реформи.
Основні завдання:
Адаптація лікарні до вимог Національної служби здоров’я України. Створення належних умов для професійної діяльності медиків, комфортних умов для пацієнтів.
Висока якість медичної допомоги, розширення асортименту сучасних медичних послуг. Раціональне використання і примноження ресурсів.
Медична реформа є невідворотною.
Основні засади: гарантований державою рівень медичної допомоги; «гроші йдуть за хворим», але «хворий
«іде до лікаря». Ці формули й будуть визначати адміністрування і діяльність колективу лікарні.
Загальні вимоги програми медичних гарантій:
1. Планова і екстрена госпіталізація.
2. Приймальне відділення.
3. Забезпечення цілодобового лікарського нагляду
протягом усіх днів тижня.
4. Відділення/палати інтенсивної терапії з можливістю проведення цілодобово невідкладної діагностики
та інтенсивної терапії.
5. Можливість проведення екстрених та планових консультацій вузьких спеціалістів.
6. Обладнання відповідно до табелю матеріально-технічного оснащення.
Програма державних гарантій.
28 січня НСЗУ оприлюднила проект Постанови Кабміну щодо тарифів на медичні послуги, які фінансуються з державного бюджету.
Базова ставка за проліковані випадки: стаціонарна
допомога без хірургічних операцій – 4563,64 грн.;
хірургічні операції у стаціонарних умовах – 4563,64 грн.;
пологи, передбачені специфікаціями – 8136,03 грн.;
гістероскопія без ендоскопічної маніпуляції – 1965,60
грн.
У тарифи не включено вагові коефіцієнти за
складність клінічних випадків та інтенсивність використання ресурсів, вартість медикаментів, витратних матеріалів, які забезпечуються за рахунок інших програм
державного бюджету.
Невідкладні завдання:
«Вписатися» у вимоги до ІІ-го рівня надання медичної допомоги. Укласти угоду з НСЗУ. Провести аудит
лікарняних ресурсів (матеріальна база, кадри, фінанси). Визначити основні проблеми і перспективи лікарні
в умовах реформування галузі. Розробити і погодити із
засновником та колективом конкретний план дій на
найближчий період.
Вихідні умови:
Лікарня на 210 ліжко-місць з поліклінікою на 250
відвідувань в день. Кваліфікований медичний персонал
(450 осіб). Відремонтовані і належно оснащені при-

міщення. Порівняно сучасне обладнання. Унікальне відділення екстракорпорального гемодіалізу. Порівняно
добре, але не достатнє
фінансування.
За офіційною статистикою:
На 210 лікарняних
ліжках впродовж року
лікується близько 8,5
тисячі хворих і проводять в лікарні 68 тисяч
людино-днів. Це означає, що: стаціонарної
допомоги потребує кожен 5-й мешканець;
щодня (з вихідними та
святковими) в лікарню поступає 23 хворих; середня тривалість лікування хворого – 8 днів; кожен лікар стаціонару (без приймального та анестезіологічного відділів)
за рік лікує в середньому 395 хворих.
Відділення:
приймальне (4,5 лік. посад); терапевтичне (4,75 лік.
посад); неврологічне (2,0 лік. посад); хірургічне (7,5 лік.
посад, у т. ч. чергові); анестезіології та інтенсивної терапії у т. ч. для хворих з нирковою недостатністю, 4,5 лік.
посад); акушерсько-гінекологічне (5,25 лік. посад); педіатричне, в окремому корпусі (2,0 лік. посад); поліклінічне (17,25 лік. посад).
Переважна більшість працівників мають відповідні
сертифікати, категорії, чималу практику й досвід застосування сучасних медичних технологій.
Однак на 405 зареєстрованих посадах числиться 450
фізичних осіб, отже частина працівників отримує понижену зарплату, за них сплачується зайвий соціальний
податок. Дитяче відділення розташоване в окремому
корпусі, віддалене від реанімаційної служби, лікарський штат ( 2 посади) не забезпечує цілодобового нагляду. У штаті відділення екстракорпорального гемодіалізу відсутній лікар-нефролог.
Нові вимоги(мінімальні) до комплектації лікарським
персоналом:
терапевтичне відділення – 2 спеціалісти, 2 анестезіологи, цілодобовий лікарський нагляд чергового лікаря;
педіатричне відділення – 2 спеціалісти, 2 анестезіологи, 4,75 – дитячий інфекціоніст, цілодобовий лікарський нагляд чергового лікаря;
хірургічне відділення – 2 спеціалісти, 4,75 анестезіологи, цілодобовий лікарський нагляд чергового лікаря;
пологове відділення – 2 спеціалісти, 1 анестезіолог
(і постійна присутність за місцем знаходження), цілодобовий акушерський нагляд чергового лікаря.
Для приймального, неврологічного, гінекологічного
відділень норматив не визначено (анестезіологи – щонайменше 4).
З розрахунку мінімальної потреби необхідно:
Лікарі відповідних спеціальностей – 14 посад. Лікарі
–анестезіологи – 16,75 посад ( з них два дитячі, один –
чергування вдома). Приймальне відділення – 4,75 ставки. Лікар-нефролог гемодіалізу – 1 посада. Черговий
лікар – 3,5 ставки. Разом – 40 лікарських посад (наявні
25,5).
Створення (у перспективі) відділення діагностики та
інтенсивного лікування у складі приймального відділення, травмопункту та палат інтенсивної терапії може забезпечити: належний перший контакт хворого з лікарнею; надання невідкладної допомоги; первинну діагностику, консультування, обґрунтоване скерування у відділи
чи інші заклади охорони здоров’я; підготовку важкохворих до транспортування; передопераційну підготовку
хворих; ведення хворих в ранньому післяопераційному
періоді та при важких ускладненнях; інтенсивну терапію потребуючим хворим з відділень лікарні; екстракорпоральний гемодіаліз.
Ще менше оптимізму від нормативів устаткування та
обладнання
Соматичні відділення (терапія, неврологія, педіатрія):
основне обладнання – 187, в т.ч. апаратура – 24.
Хірургічні відділення (хірургія, травматологія, гінекологія): основне обладнання – 268, у т. ч. апаратура – 30.
За вимогами має місце значне дублювання в розрізі
лікарні загалом..
Приклад нормативу апаратури:
Соматичні відділення (терапія, неврологія, педіатрія):
норматив – 24 (апарат рентгенівський пересувний – 3,
апарат штучної вентиляції легень – 4, електрокардіограф портативний – 3, кардіомонітор – 2, дефібрилятор
– 2, додаткової і дороговартісної апаратури потребує
неврологія); достатньо – 17 (апарат рентгенівський пересувний – 1, апарат штучної вентиляції легень – 2, електрокардіограф портативний – 1, кардіомонітор – 1, дефібрилятор – 1).
Хірургічні відділення ( хірургія, травматологія, гінекологія – без операційної): норматив – 30 (апарат рентге-

3 стор.
нівський пересувний – 3, апарат штучної вентиляції легень – 2, електрокардіограф портативний – 3, кардіомонітор – 3, дефібрилятор – 2); достатньо – 16 (апарат
рентгенівський пересувний – 1, апарат штучної вентиляції легень – 1, електрокардіограф портативний – 1,
кардіомонітор – 1, дефібрилятор – 1).
Оптимальною вбачається кооперація кадрових і матеріальних ресурсів.
Потреба в обладнанні, устаткуванні (од.)
Соматичне відділення (терапія, неврологія, педіатрія): кожне – 187, інтегровані – 137. Хірургічне (хірургія,
травматологія, гінекологія): кожне – 268, інтегровані –
175.
Лікарський персонал ( мін.)
Відділення діагностики та інтенсивної терапії – 15,0
ст. Соматичне відділення – 10,75 ст. Хірургічне відділення – 6,0 ст. Пологове відділення – 2,0 ст. Штат скорочується за рахунок посад анестезіологів – 8,75 (замість
16,75).
Що це дає?
Високу якість і ефективність медичного обслуговування з моменту звернення до лікарні. Зменшення ризиків
на всіх етапах лікування. Раціональне застосування кадрового потенціалу. Раціональне використання матеріальних ресурсів. Зменшення затратності діагностичнолікувального процесу.
В адмініструванні пріоритетом мають бути мотивації:
Для пацієнта – доступна кваліфікована медична допомога, якісні медичні послуги, комфортні умови перебування. Для лікаря – комфортні умови професійної
діяльності, інформаційне, комп’ютерне, програмне забезпечення, гідна оцінка праці. Для лікарні – залучення пацієнтів ( за ними коштів), інвестицій, раціональне
використання всіх ресурсів, підвищення іміджу. Для району – покращення якості життя населення через високу
ефективність і якість медичної допомоги.
Програма. Основні тези.
Важливим вбачається залучення фахівців, особливо
вихідців з Турківщини, спеціалістів у певних галузях до
консультування і лікування саме в нашій лікарні (у т.ч. на
контрактній основі). Це не лише сприятиме поліпшенню результатів лікування, але й підвищуватиме імідж
лікарні.
Залучення інвесторів, зокрема особливо з Турківщини, напрацювання мікропроектів щодо розвитку лікарні
буде одним із пріоритетів.
Буде налагоджений взаємовигідний зв’язок з приватною медициною. Особливо це стосується комп’ютерної
томографії та сучасної лабораторної діагностики.
Надважливим в сучасних умовах і вимогах до ліцензування є комп’ютеризація всього процесу надання медичних послуг, своєчасне і повне інформування населення і пацієнтів, подання даних до системи e-health
на постійній основі, можливість для консультації з фахівцями закладу вищого рівня ( бажано телемедичної).
Відповідно – налагодження інформаційної системи
для: управління медичною інформацією, забезпечення ефективних комунікацій, моніторингу та координації
надання медичної допомоги, належного транспортування пацієнтів.
Реформа галузі ставить акценти на реабілітації хворих, паліативній допомозі. Послуги з медичної реабілітації у гострому періоді захворювання передбачено в
пакетах послуг, які надаються в стаціонарних умовах за
бюджетного фінансування. Враховуючи рекреаційні
можливості регіону, матеріальну базу медзакладів, перспективним вбачається створення реабілітаційного та хоспісного відділень з бюджетно-госпрозрахунковим фінансуванням.
Поліклінічне відділення – надважлива зв’язкова ланка між ПМСД та стаціонаром, є етапом діагностики і
раціонального відбору пацієнтів на стаціонарне лікування. Має стати вагомим помічником первинної ланки в
адекватному відборі пацієнтів для опорних лікарень.
Необхідно підвищувати діагностичні, лікувальні і реабілітаційні можливості й умови для денного стаціонару..
Підвищення кваліфікації і відповідно якості роботи
медичного персоналу в інтересах пацієнта має бути засадничим в організації роботи лікарні. Адміністрація має
створити для цього всі умови. Оцінку діяльності лікарні,
роботи персоналу мають здійснювати не контролери,
а споживачі медичних послуг – пацієнти. Така оцінка
буде здійснюватися на підставі формули «гроші йдуть
за хворим» та шляхом анкетного опитування пацієнтів.
У зв’язку з переходом стоматології на госпрозрахункові засади, адміністрація розгляне взаємовигідні варіанти щодо оренди приміщень, майна, комфортних та
безпечних умов праці персоналу, перебування пацієнтів
та якісної медичної допомоги.
Співпраця з опорною лікарнею в Самборі, опорними
лікарнями ІІ рівня, кафедрами Львівського національного медичного університету ім. Д. Галицького має бути
не лише щодо клінічно важких випадків, але консультування хворих, участь у заходах з підвищення кваліфікації персоналу лікарні на місці.
Тимчасово вільні приміщення і виробничі площі, незадіяне майно не мають пустувати. Будуть надаватися в
оренду, в першу чергу – стоматологам і для розширення
медичних послуг. Заходи з енергозбереження, раціональне використання ресурсів дозволять скерувати зекономлені кошти і ресурси безпосередньо на підвищення якості медичних послуг.
Буде непросто, але цілком реально, і навіть цікаво.
Разом ми це зробимо.
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«БОЙКIВЩИНА»

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
до конкурсу на заміщення вакантної посади
директора КНП « Турківська центральна районна лікарня» Турківської районної ради

Лила Юрія Дмитровича
І. ВИХІДНІ ДАНІ
Найменування підприємства: Комунальне некомерційне підприємство «Турківська центральна районна
лікарня» Турківської районної ради.
1. Місце знаходження підприємства: вул. Військове
містечко,8/а, с.Завадівка, Турківського району Львівської
області.
2. Основні напрямки діяльності підприємства: надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно
проживає (перебуває) на території Турківського району
та м.Турка.
Дана пропозиція розроблена з метою впровадження
подальших дій, заходів, робіт, необхідних для досягнення наступних цілей:
- Створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги;
- Організація належного управління внутрішнім лікувально-діагностичним процесом;
- Ефективне використання майна та інших ресурсів;
- Провадження зовнішньоекономічної діяльності;
- Здійснення іншої, не забороненої законодавством
діяльності, необхідної для забезпечення та підвищення
якості лікувально-діагностичного процесу, управління
ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства.
ІІ. ВСТУПНА ЧАСТИНА
Здоров’я є найважливішим з прав людини та найвищою людською цінністю, від якої залежить економічний,
фізичний та духовний потенціал суспільства. Це показник соціального і культурного прогресу, один із головних
елементів національного багатства. Тому кожна держава розглядає охорону та зміцнення здоров’я як своє найголовніше завдання.
Доступність, якість, сучасність, функціональність, ефективність, ресурсна забезпеченість та своєчасність медичної допомоги є основою для забезпечення високого
рівня здоров’я та покращення якості життя населення.
Значною складовою у забезпеченні висококваліфікованої медичної допомоги населенню є амбулаторна та стаціонарна допомога. Зростання захворюваності і смертності серед дорослого населення від туберкульозу, онкології, серцево-судинних захворювань, бронхолегеневої
патології, цирозу печінки, ускладнень виразкової хвороби шлунка, збільшення післяопераційних ускладнень
потребує пошуку нових ресурсів, використання високих
технологій, подальшого розвитку науки, удосконалення
принципів практичної медицини в поліклінічних умовах
та умовах стаціонарних відділень закладу.
Актуальність програми розвитку комунального некомерційного підприємства «Турківська центральна районна лікарня» зумовлена: необхідністю поліпшення якості
надання медичної допомоги населенню Турківського
району:
- поліпшення матеріально-технічної бази;
- підвищення престижу праці медичних працівників та
покращення їх соціального і економічного становища;
- забезпечення надання планової та ургентної висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги дорослому і дитячому населенню.
ІІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Концепція реформування передбачає створення належних відповідних умов для надання якісної та своєчасної медичної допомоги на вторинному рівні. Одним з основних заходів впровадження реформи фінансування
системи охорони здоров’я є проведення реорганізації
державних та комунальних медичних закладів у повноцінні суб’єкти господарської діяльності — державні
та комунальні некомерційні підприємства. Це
здійснюється з метою запровадження в подальшому
принципу «гроші ходять за пацієнтом», а не за інфраструктурою закладів охорони здоров’я.
Покращення якості вторинного рівня надання медичної допомоги можливе лише при впровадженні нових
інноваційних методів діагностики та лікування, закупівлі
сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети
можливе лише за умови раціонального використання
наявних фінансових та кадрових ресурсів, а також консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися комунальним некомерційним підприємством.
Основною метою діяльності комунального некомерційного підприємства «Турківська центральна районна
лікарня» є медична практика, спрямована на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я жителів Турківського району.
ІV. ПРОГРАМА ЩОДО РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
1.Протягом двох років провести організаційні та адміністративні заходи з введення в експлуатацію приміщен-

ня - корпусу незавершеного будівництва Турківської ЦРЛ.
2. Провести необхідні юридичні
та економічні заходи з метою
розірвання наявного договору по
наданню послуг з теплопостачання. Опалювальний сезон 2020 –
2021 років проводити власними
силами.
3. Провести поточний ремонт
господарських приміщень Турківська ЦРЛ».
4. В першочерговому порядку
забезпечити всі робочі місця
лікарів комп’ютерами та принтерами.
5. Розширити інтернет-мережу
лікарні та поліклінічного відділення (зокрема wi-fi покриття) для того, щоб медпрацівники усіх відділень отримали вільний доступ до інтернету.
6. Створити повноцінний офіційний сайт КНП « Турківська ЦРЛ».
7. Напрацювати необхідний перелік медичного обладнання відповідно до табелів оснащення.
8. Скласти план закупівель з чітким визначенням джерел фінансування.
9. Придбати медіапроектор для лікарні з метою більш
сучасного висвітлення інформації на семінарах, засіданнях, нарадах чи зборах трудового колективу центральної
районної лікарні.
10.Встановити систему відеоспостереження.
11. Постійно проводити заходи щодо благоустрою території лікарні, утримувати у належному стані загальний
порядок на території лікарні (облагородження території,
догляд за зеленими насадженнями, встановлення нових та ремонт наявних лавочок, сміттєвих урн тощо)
V. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Розглянути можливість створення відділення екстреної медичної допомоги.
2. Прорахувати економічну доцільність створення
інфекційного відділення.
3. Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги
надання медичної допомоги населенню:
– розвиток малоінвазивних лікувальних методик ендоскопічного напрямку у галузі хірургії та гінекології;
– створення ліжок паліативної допомоги.
– запровадження реабілітаційних послуг.
Реалізація даних пропозицій дасть можливість знизити рівень захворюваності населення за найбільш поширеними захворюваннями, зменшення кількості запущених хвороб, зменшити витрати на ремонт старого та
обслуговування нового обладнання.
4. Зміцнювати, розширювати і покращувати послуги з
профілактики захворювань та пропаганди здоров’я:
– проведення профілактичних обстежень на ВІЛ/СНІД,
туберкульоз; контроль за ТБ/ВІЛ та резистентним ТБ
шляхом освіти пацієнтів і спільнот;
– заходи з профілактики, діагностики та запровадження протоколів лікування неінфекційних захворювань ,
діабету, гіпертонічної хвороби, серцево-судинних захворювань, захворювань нирок, дихальних шляхів та онкологічних захворювань.
5. Покращити доступність та якість медичних послуг
для матері та дитини, зокрема:
– забезпечити регулярний нагляд та візити до жіночої
консультації під час вагітності, включаючи забезпечення
профілактики передачі захворювань від матері до дитини, здійснювати подальший розвиток програми “Лікарня
доброзичлива до дитини”, в рамках якої пропагувати грудне вигодовування, реалізувати заходи щодо підтримки
репродуктивного здоров’я.
7. Реалізація заходів щодо забезпечення доступності
застосування й раціонального використання якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів, своєчасна закупівля лікарських засобів та розхідних матеріалів у межах
наявного фінансування.
8. Реалізувати заходи щодо зміцнення здоров’я і пропагування здорового способу життя (проведення санітарно-просвітницької роботи щодо небезпечності вживання алкоголю, наркотичних засобів, паління; поширення серед пацієнтів ідеології важливості фізичної культури
та раціонального харчування).
VІ. ПРОГРАМА КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ТА УПРАВЛІННЯ
1. В умовах сьогодення якість та ефективність медичної допомоги значною мірою залежить не лише від застосування сучасних клінічних технологій та ресурсного
забезпечення лікарні, але й від рівня кваліфікації медичного персоналу. Тому важливо стимулювати медичний персонал до підвищення власного професійного
рівня й професійної майстерності не тільки шляхом са-
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мопідготовки і самонавчання, але і участю в платних курсах і семінарах.
2. З метою оптимізації витрат, розширення спектру та
підвищення якості медичних послуг, що надаються КНП
«Турківська ЦРЛ», пропонується наймати на підставах
цивільно-правового договору на чітко визначений термін
окремих спеціалістів (лікарів, які займаються власною
медичною практикою, мають відповідну медичну освіту
та володіють ліцензією), які б задовольнили потребу
лікарні у кадрових ресурсах необхідної спеціалізації, практичного досвіду та рівня підготовки. Таку практику можна
використати у випадку, коли з економічної точки зору для
КНП «Турківська ЦРЛ» є недоцільним постійне утримання якогось конкретного спеціаліста на повний робочий
час та включення відповідної посади до штатного розпису, але, у той же час, залучення даного фахівця необхідне
для надання відповідної медичної допомоги.
3. В умовах сучасного інформаційного суспільства важливим завданням є підвищення рівня інформаційної
підтримки процесів управління лікарнею та прийняття
лікарських рішень у клінічній практиці. В рамках виконання даного завдання пропонується створити єдину
інформаційну систему роботи лікарні, яка дозволила б
інформаційно відстежувати пересування кожного пацієнта від реєстратури, приймального відділення до його
виписки зі стаціонару, включаючи обсяги наданої йому
медичної допомоги відповідно до галузевого стандарту
та повний економічний розрахунок витрат на обслуговування та лікування хворого. Це дасть можливість здійснювати моніторинг лікувально-діагностичного процесу, контролювати використання наявних ресурсів медичного
закладу, а також оперативно та вчасно приймати необхідні
управлінські рішення.
Задля цього насамперед потрібно удосконалити систему комп’ютерного забезпечення лікарні зі створенням
автоматизованих робочих місць лікарів у всіх структурних
підрозділах лікарні та автоматизованих робочих місць у
допоміжних структурах, а встановлення відповідного програмного забезпечення дозволить вчасно й оперативно
вносити дані у систему.
VІІ. ПРОГРАМА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Безумовною складовою розвитку КНП « Турківська
ЦРЛ», як і будь-якого іншого закладу сфери охорони здоров’я, є забезпечення сталого фінансового розвитку та
запровадження сучасних ефективних методів фінансового менеджменту. В рамках виконання даного завдання важливо наступне:
1. Оскільки на сьогоднішній день основними джерелами фінансування лікарні є бюджетні асигнування та
кошти державних та регіональних цільових програм, надзвичайно важливим є налагодження чіткого контролю та
раціональне використання бюджетних коштів.
2. Зважаючи на те, що державне фінансування хоч і є
основним, проте недостатнім джерелом, важливо залучати додаткові джерела фінансових надходжень. Додатковими джерелами фінансування медичного закладу
можуть бути: програми підтримки та цільові програми з
місцевого бюджету від засновника, благодійна допомога
та кошти грантів, кошти добровільного медичного страхування, оплата лікарні за надані послуги за угодами, надходження за послуги, які надає лікарня поверх нормативів надання безоплатної медичної допомоги; за послуги надані пацієнтам, які обслуговуються без направлення від сімейного лікаря, грошові надходження від надання платних послуг населенню, а також інші джерела,
які не заборонені законодавством України.
3. Додатковим джерелом фінансування КНП « Турківська ЦРЛ» може бути дохід від передачі в оренду нерухомого майна .
4. Також, як додаткове джерело фінансових надходжень КНП « Турківська ЦРЛ», можна запропонувати надання платних сервісних послуг пацієнтам. Зокрема мова
йде про організацію палат покращеного сервісу, у яких
можна буде розміщувати пацієнтів за додаткову оплату.
Найбільш доцільно палати покращеного сервісу організувати у хірургічному (1-2 палати) і акушерсько-гінекологічному (1 палата) відділеннях, адже багато пацієнтів
після хірургічних втручань потребують цілодобового догляду рідних чи близьких. При цьому окремі пацієнти готові оплачувати послуги палати покращеного сервісу для
того, щоб створити достойні умови перебування для себе
і своїх близьких у стаціонарі лікарні.
VІІІ. ПРОГРАМА СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Турківська центральна районна лікарня, як і будь-яка
інша лікарня, є соціально відповідальним закладом,
надійним соціальним партнером держави щодо забезпечення соціального захисту населення відповідної територіальної громади. У рамках реалізації соціально
відповідальної стратегії пропонується облаштувати 1-2
ліжка у одному з відділень лікарні (можливо у неврологічному відділенні) для соціально-невлаштованих осіб чи
осіб, які опинилися у складній життєвій ситуації, де людина, яка потрапила у складні життєві обставини, зможе
отримати необхідну медичну допомогу та психологічну
підтримку.
Враховуючи те, що на території району проживає більше
як триста осіб – учасників АТО, необхідно створити окрему програму по забезпеченню їх повним спектром медичної допомоги.
(Закінчення на 5 стор.)
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(Закінчення. Початок на 4 стор.)
Програма повинна бути забезпечена фінансами на
повне покриття всіх видатків.
ІX. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЙНИМ РИЗИКАМ
В умовах проведення реформи необхідно запровадити справедливий підхід до лікаря та чесний до пацієнта,
що дасть можливість зменшити корупційні ризики.
- Лікар повинен отримувати від лікарні достойну винагороду, яка обумовлена його професійністю, ефективністю та завантаженістю.
- Пацієнт повинен бути всесторонньо проінформований про те:
- які послуги йому гарантуються безоплатно;
- які ліки йому будуть надані на безоплатній основі;
- які послуги є платними, їх вартість та порядок оплати;
- які ліки та витратні матеріали пацієнт повинен придбати за власний рахунок.
На офіційному сайті КНП «Турківська ЦРЛ» регулярно
в онлайн режимі відображати наявні ліки, придбані за
державний кошт, їх розхід та залишок.
Ризики
1. Найбільш великим ризиком для стабільної роботи
підприємства є негативна динаміка розвитку демографічної ситуації в Турківському районі.
2. Відтік потенційних пацієнтів в інші медичні заклади
та установи.
3. Недостатній та нестабільний рівень фінансування
від держави.
Підсумок
У підсумку хочеться зазначити, що основною метою
розробки перспективного плану розвитку КНП «Турківська ЦРЛ» є створення таких умов, щоб у стінах медичного закладу було комфортно як пацієнтам, так і медичним працівникам. В умовах реформування лікарні кожен медпрацівник повинен усвідомити, що від його особистого внеску залежить життя та здоров’я мешканців
Турківського району та майбутнє всієї лікарні.
У непростих умовах сьогодення ключовим завданням
керівника та колективу медичного закладу є створення
таких умов і такого психологічного клімату, у якому кожен
співробітник лікарні зможе з надією дивитися у майбутнє
і буде готовим до реформ у системі охорони здоров’я.
Першочерговий план реформування підприємства
протягом одного року
Діяльність КНП «Турківська ЦРЛ» поділяється на
кілька взаємопов’язаних напрямків, досягнення по кожному з яких є невід’ємною запорукою подальшого успішного розвитку та ефективної діяльності підприємства.
Результатом поточної, повсякденної роботи працівників і керівника є досягнення запланованих якісних показників ефективності управління майном, фінансових
результатів та соціального захисту трудового колективу.
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Шляхи реалізації

Встановлення вимог за окремими посадами.
Оптимізація структурних підрозділів за посадами,
Оптимізація
кількістю працюючих, підпорядкованості.
організаційноЗміни посадових окладів у відповідності до реального
штатної
характеру роботи, умов праці, тощо.
структури.
Визначення відповідальних осіб за окремими
напрямками господарської діяльності.
Впровадження індивідуальних трудових договорів.
Впровадження системи обґрунтованої та справедливої
Удосконалення (за результатами праці) персоніфікації тарифних ставок
організації оплати та посадових окладів.
праці
Впровадження залежності окладів лікарів від
працівників.
продуктивності праці, а керівників та провідних
спеціалістів – від ефективності господарської,
комерційної діяльності закладу.
Покращення
Створення відділення екстреної (невідкладної)
надання медичної допомоги.
допомоги
Розгортання на базі поліклініки кабінету загальної
пацієнтам в
практики-сімейної медицини.
момент звернення
до стаціонару.
Продовження поточних та капітальних ремонтів
приміщень.
Оновлення діагностично-лікувального обладнання.
Зміцнення
Систематизація та налагодження робіт сервісного
матеріальнообслуговування та ремонту обладнання.
технічної бази.
Впровадження заходів з енергоефективності.
Придбання комп’ютерної техніки, програмного
забезпечення.
Ініціювання створення медичної ради району.
Заходи по
Розроблення плану оптимального розподілу функцій та
створенню
співпраці щодо надання медичної допомоги між
медичної ради медичними закладами району відповідно до клінічних
району.
маршрутів пацієнтів в процесі отримання послуг
первинної, вторинної та екстреної медичної допомоги.
Проведення оцінки обсягів коштів, що можуть бути
спрямовані на фінансування викладених в Плані
Пропозиції по розвитку заходів за рахунок місцевого бюджету ,
залученню
недержавних інвестицій, спонсорських та благодійних
інвестицій
внесків, коштів міжнародної допомоги та інших
джерел, а також оцінку додаткової потреби, яка не
може бути надана з перелічених вище джерел.
Відпрацювання принципів взаємодії з закладами
Заходи щодо
охорони здоров’я в межах госпітального округу та
поліпшення
закладами, що надають медичну допомогу на
фінансових
третинному рівні.
показників
Розширення спектру медичних послуг.
закладу та
підвищення його Розрахунок собівартості наданих медичних послуг.
Аналіз витрат та зменшення збитковості.
ефективності.
Виконання фінансового плану підприємства.
Підтримка здорового соціального клімату в колективі.
Персональна робота з колективом щодо досягнення
Заходи щодо
виробничих завдань, покращення відносин всередині
врегулювання
колективу та з суміжними організаціями.
соціальних
Підтримання існуючого рівня соціальних гарантій
питань.
працівників.
Робота з місцевими органами влади з питань
визначення пріоритетів розвитку медицини.

КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ
кандидата на посаду директора КНП «Турківська центральна районна лікарня» Турківської
районної ради Львівської області

Коробова Костятина Федоровича
КНП «Турківська центральна районна лікарня» є основним закладом надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Турківського району.
Досягнення цілей:
створення умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги;
організація належного
управління внутрішнім
лікувально-діагностичним процесом; ефективне використання
майна та інших ресурсів; провадження
зовнішньоекономічної
діяльності: здійснення
іншої, не забороненої
законодавством, діяльності, необхідної для
забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного процесу, управління ресурсами розвитку та підвищення якості кадрового потенціалу підприємства.
Стратегічний план розвитку лікарні:
1. Досягти сталого фінансового розвитку.
2. Забезпечити підвищення економічної ефективності
лікарні.
3. Вдосконалити кадрову політику та підвищити професійний рівень.
4. Розвинути систему взаємодії із закладами охорони
здоров’я.
5. Впровадити систему комп’ютеризації
Askep.net.
Фінансовий розвиток. Джерела фінансування. Про-

5 стор.

позиції щодо залучення коштів, окрім тих, які прийдуть
за пацієнтами:
Надання медичних послуг населенню на комерційній
основі; співпраця зі страховими компаніями – пацієнти, які вже застраховані у приватних страхових компаніях і хотіли би лікуватися власне в лікарні; залучення
коштів обласного фонду соціального страхування; надходження коштів від раціонального використання приміщень – оренди або приватно-державного партнерства; благодійна допомога та кошти грантів; участь у
програмі транскордонного співробітництва.
Залучені кошти дадуть можливість:
Покращити технічний стан лікарні; провести необхідні
поточні та капітальні ремонти; покращити устаткування та закупити потрібну апаратуру для діагностики і лікування на сучасному світовому рівні; підвищити розмір
заробітної плати працівникам за надані послуги.
Забезпечення економічної ефективності через впровадження інноваційних медичних технологій та оптимізації витрат:
Забезпечити реалізацію діагностично-лікувального
процесу у відповідності до клінічних протоколів та стандартів провідних європейських країн та США; запровадити сучасні методи діагностики; вдосконалити та розширити методики малоінвазивної ендоскопічної хірургії;
запровадити інноваційні лікувальні технології, які забезпечать отримання якісної медичної допомоги; сприяти
підвищенню рівня кваліфікації медичного персоналу.
Економічна ефективність за рахунок оптимізації витрат.
Втілити програму енергозбереження, що дасть можливість зменшити витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (з вивченням можливостей переходу на твердопаливні котли, сонячну енергію та заходів
з утеплення приміщень).
Кадрова політика.
Оптимізація кадрової політики має базуватися: на
вдосконаленні та підвищенні професійного рівня; на
обґрунтованій реальній потребі в кадрах: на диференц-

Найкращу, добру, щиру подругу, жительку м. Турка – Ольгу Михайлівну Боцко – з ювілейним днем
народження, який відсвяткувала 2 лютого, від
щирого серця і з великою любов’ю вітають подруги Ніна та
Галя і бажають дорогій ювілярці довгих і щасливих
років життя в міцному здоров’ї, радості, достатку, під
Божим благословенням.
У честь Твого ювілейного дня
Для тебе – найкращі наші
слова:
Бажаєм здоров’я, многая літ,
Хай довгим і сонячним буде Твій вік.
Хай злагода буде, хай буде любов,
Хай тисячу раз повторяються знов
Хороші, святкові і пам’ятні дні,
Хай Бог помагає Тобі у житті!

Дорогу, люблячу, чуйну і дбайливу дружину і
матусю – Ольгу Євгенівну Блажівську – жительку
с. Ільник, з днем народження, яке буде святкувати 8 лютого, сердечно вітають чоловік Іван, донечки Аня, Ангелина, Авеліна і бажають їй міцного-міцного здоров’я,
світлої радості в житті, родинного
тепла, сімейного благополуччя,
мирного неба над головою,
Господньої опіки на життєвій
стежині.
Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато,
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благословляє.
Хай Матінка Божа з високого неба
Дарує усе, чого лише треба:
Здоров’я міцного і щастя без ліку,
Щасливого, мирного довгого віку!

ійованому підході з визначеними критеріями до оплати
праці медичних працівників; на забезпеченні повної
зайнятості медичних працівників та персоналу; на
аналізі системи обліку лікарських помилок як вагомого
чинника ефективного професійного зростання, а не
інструменту притягнення до відповідальності; на постійному опануванні новими медичними технологіями з
наступним їх впровадженням в лікарні; на відборі медичних працівників на заміщення вакантних посад за
відкритим конкурсом.
Система комп’ютеризації та інформатизації:
Забезпечить оптимальний запис пацієнтів на прийом
до лікаря з економією часу як хворого, так і медперсоналу; вдосконалить контроль маршруту пацієнта від
приймального відділення до його виписки; систематизує обсяг надання медичної допомоги; дасть можливість провести повний економічний розрахунок витрат на кожного пацієнта в процесі надання медичної
допомоги, а також запровадити телекомунікаційні методи (навчальні, діагностичні, консультативні).
Першочерговий план реформування:
Оптимізація організаційно-штатної структури; удосконалення організації оплати праці працівників; покращення надання медичної допомоги пацієнтам в момент
звернення до стаціонару; зміцнення матеріально-технічної бази; здійснення заходів із формування вторинної медичної допомоги у рамках реформи фінансування системи охорони здоров’я; заходи щодо врегулювання соціальних питань.
Довгострокові перспективи розвитку:
Покращення якості кадрових ресурсів; забезпечення оптимальної фінансової доступності медичних послуг та адекватного фінансування сектору охорони здоров’я; забезпечення фінансування та оптимізації технологічного процесу надання медичної допомоги; забезпечення доступності застосування та раціонального використання на всіх рівнях якісних препаратів, вакцин та витратних матеріалів; забезпечення найвищої
досяжної якості здоров’я.
Наведений у цій конкурсній пропозиції план розвитку
є попереднім, узагальненим. Базуючись на результатах аудиту, він буде скорегований, обов’язковим з максимальним збереженням стратегічного пріоритету розвинути заклад як районний центр високо спеціалізованої медичної допомоги. Поточний план розвитку лікарні
буде розроблятися на кожний рік, структуризуватися з
виконанням запланованих заходів поквартально..
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СВІТЛО ПАМ’ЯТІ
БОГДАНИ-МАРІЇ
СВІТЛИК
Сонцесяйна посмішка цієї дівчини могла б прикрасити обкладинку модного глянцевого журналу або кіноафішу голлівудського фільму. Але свою красу, молодість та життя БогданаМарія Світлик, як і тсячі українських дівчат та хлопців,віддала боротьбі за незалежність
України.
Богдана-Марія Юліанівна Світлик народилася у 1918 році в Перемишлі,
а в двадцятих роках, разом з батьками Юліаном та Марією, переїхала до
Львова. У 1936 році, після навчання в гімназії сестер-василіянок, вступила на факультет класичної філології Львівського університету.
Від участі у підпільній діяльності в ОУН та УПА Богдану не зупинили ані
арешти, ані переслідування. Працювала у підпільних редакціях «Смолоскип», «Ідея і чин», різних видань осередку пропаганди ОУН і бюро
інформації УГВР. Користувалася псевдонімами «Ясна Світлана» і «Марійка Дмитренко»
Не натішилася Богдана-Марія і сімейним щастям - коханий чоловік
Зенон Литвинко загинув у боях під Бродами під час Другої світової війни,
а новонародженого сина Андрійка змушена була віддати на виховання
своїй матері. Саме бабусю син Богдани Світлик і вважав своєю матір’ю,
а дізнався правду вже наприкінці 70-х років від рідної тітки, яка все життя
була для нього сестрою.
Сила страху десятиріччями утримувала близьких Богдани від відвертої
розповіді її сину про те, ким була і ким залишилась в історії України його
матір.
Але час відкрив «браму правди», і свідки тих далеких подій повідали про героїчне життя та трагічну
загибель Богдани-Марії Світлик. Ретельно, по краплинах та уривках спогадів, історію української
підпільниці збирав наш земляк, червоноградець, незмінний голова первинної організації НПГУ шахти
«Візейська», уродженець села Либохора, що на Турківщині, Михайло Казибрід.
Активну громадянську позицію Михайла Казибріда з повагою та пошаною сприймають краяни. Він
отримав багато подяк, грамот та відзнак. А віднедавна, цілком заслужено, пишається ще одною - від
Української греко-католицької церкви. Настоятель церкви св.Йосафата о. Михайло Нискогуз вручив
Михайлу Михайловичу медаль
«Захиснику Святої греко-католицької церкви та України»
Саме в мальовничих карпатських лісах поблизу села Либохора, за твердженням свідків подій
осіннього дня 1948 року, невеличкий підрозділ повстанців, у
складі якого була Богдана
Світлик, оточили енкаведисти.
У нерівному бою Богдана-Марія, відбиваючись від ворога, використала всі наявні патрони.
Всі, окрім одного - останнього,
який залишила для себе.
Уже бездиханне тіло енкаведисти зрешетили автоматним
вогнем, але, всупереч своїм правилам, залишили на місці бою.
Цим скористалась боївка «Гонти», і захоронили її в цьому ж районі.
На це місце у карпатських лісових хащах, в урочищі Яворова криниця, де, за свідченнями побратимів,
була похована за всіма конспіративними правилами, Богдана-Марія Світлик, Михайло Казибрід привіз
онука славетної українки – Богдана разом з дружиною Наталею. Пара мешкає у місті Новокаховка, що
на Херсонщині. Щоб відвідати місце загибелі своєї героїчної бабці, довелося проїхати понад 1000 км.
Але подія того вартувала.
З власної ініціативи, саме Михайло Казибрід, разом зі своїм племінником Іваном, у 2003 році розчистив стежку, обсадив смереками, обгородив символічну могилу та встановив пам’ятний хрест з табличкою «У цьому районі загинула і похоронена повстанська письменниця, вояк ОУН-УПА Богдана Світлик.
Слава Україні! Героям слава!»
Стрункі смереки замість парканів і огорож, букет квітів від нащадків на символічній могилі та спогади
про патріота України Богдану Світлик. Існує версія, що трагічні події, що призвели до загибелі
Богдани-Марії Світлик, відбулися поблизу іншого села Либохора, що на Івано-Франківщині. Достовірно довести це можна тільки за умови, що будуть знайдені та ідентифіковані
останки
героїчної
повстанки. З огляду на те, що минуло
понад
70 років, імовірність успішного проведення такого
розслідування дуже мала. Але те, що в двох місцях України з великою повагою вшановують пам’ять
героїчного борця за незалежність України Богдани Світлик говорить, перш за все, про те, що українці
високо цінують те зберігають не тільки на сторінках книжок, а й у своїх серцях історію своєї країни,
боротьби за її самостійність та імена тих людей, життями яких оплачений нелегкий шлях України до
незалежності.
А ось спомин з дитинства Михайла Казибріда:
Малого, зовсім малого Михайлика розбудив батько, щоб піти назбирати грибів. І коли вони опинились у лісі, то батько сказав Михайликові, щоб він заглянув до смерекового куща, де могли бути білі
гриби, що він і зробив. А батько був поряд. Оскільки доросла людина не могла залізти в цю гущавину, то
маленький Михайло на колінцях все ж заліз. І коли він заглибився в молодняк, за сто дитячих кроків, то
мало не зомлів від переляку і дзеркального сонячного зайчика, бо він побачив на плащ-палатці сидячу
на пеньку красуню у військовій повстанській уніформі з пістолетом у кобурі на ремені, яка розчісувала
своє чорне, мов смола волосся, а перші промені ранкового сонця висвічували осанку красуні, що
робило її ще гарнішою та привабливішою. Поряд на стійці був вояк. Малий Михайлик занімів від переляку з побаченого, а коли трохи оговтався, то розповів батькові, що він побачив на галявині. Тато розсміявся і сказав, що йому примарилась лісова русалка, і що він добре зробив, що не закричав, бо міг би
захворіти, або й німим стати, так щоб нікому більше про це не заїкався....
Елла ГЛАДЧУК,
кореспондент газети «Новини Прибужжя», м.Червоноград.
Турківське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс» повідомляє, що 15.08.2019 р.
було розпочато процедуру з оцінки впливу на довкілля діяльності із спеціального використання
лісових ресурсів в порядку проведення рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісу (20198154321) та станом на 29.01.2020 року отримано Висновок з оцінки впливу на
довкілля про провадження планованої діяльності.
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Дорогу і люблячу, щиру і турботливу дружину, маму, бабусю, дочку, сестру і братову – Марію Василівну Макаришин,
жительку с. Хащів, із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня
народження – щиросердечно вітають чоловік Володимир,
дочка Руслана, зять Тарас, внук Михайлик, дочка Оксана,
тато Василь, брат Іван, братова Леся і племінник Микола,
братова Любомира і її сім’я та вся родина. Ювілярці вони
бажають міцного-міцного здоров’я, світлих і радісних днів у житті, родинного тепла, достатку, миру,
рясних Божих благословінь.
З ювілеєм тебе вітаєм
Щастя й радості бажаєм,
А здоров’ячка найбільше,
Бо без нього жить найгірше.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа – Цариця Свята –
Дарує щасливі і довгі літа!

Дорогу, люблячу, найщирішу, найріднішу у світі матусю і
бабусю, жительку с. Либохора – Іванну Володимирівну Прищ
– із прекрасним ювілеєм вітають сини Юрій та Василь,
донечки Оксана та Марійка, невістка Віра, зяті Юрій та
Василь, любимі онуки: Макарчик, Івасик, Варварочка та
Тимофійчик.
В день зимовий, зоряних ночей,
Святкуєм дружно мамин ювілей!
За столом бенкетним, що зібрав
гостей,
Всіх найкраща Мама – не звести
очей!
Як рожевий ранок, усмішка сія,
Полуничкою пахнуть ніжнії вуста.
Хай припорошили голову сніги –
Та нема тепліше Маминої руки.
Джерельцем живильним голосок
бринить,
Тугу він розвіє, серце звеселить.
Ми щасливі, рідна, що у нас Ви є,
Хоч ми вже дорослі, але то пусте…
Вас нам не замінять – ні дядьки й тітки,
Хай Бог посилає Вам довгі роки.
Не рахуй, рідненька, Ти свої літа,
Для нас Ти завжди гарна й молода.
Богу свічку в церкві ставимо за те,
Щоб здоров’ям міцним одарив Тебе.
Та життям, мов річка чистої води,
Щоб могла пишатись нами Ти завжди.
Ще раз з повагою – Ваші онуки, дочки, сини, невісточка
та зяті.
Ми Вас дуже любимо і цінуємо!

Люблячого, доброго, чуйного хресного тата – Миколу Степановича Кішка – із золотим ювілеєм – 50-річчям від дня
народження – щиросердечно вітає похресниця Христина
і бажає дорогому ювіляру побільше яскравих моментів у
житті і добра, досягнення поставлених цілей і чудового
настрою, великої удачі на дорозі життя і міцного здоров’я,
щастя в сім’ї і достатку в домі, опіки Ангела-охоронця і
Божої ласки на многії і благії літа.
Хай над Вами небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Нехай душа ніколи не старіє
І серце не втрачає доброти.
Хай будуть з Вами віра і надія –
Як два крила, що впасти не дадуть,
І сам Господь по милості наділить
Ще довгих літ, щасливу, світлу путь!

Дорогеньку, милу, чуйну, турботливу Любов Миколаївну
Федаш, жительку села Бережок, сердечно вітають з прекрасним світлим святом – ювілейним днем народження,
яке вона відсвяткувала 5 лютого, свати з Вовчого і бажають їй міцного здоров’я, миру, радості, добробуту, довгих років життя у Божій ласці і благодаті.
Ваш ювілей – то мудрості пора,
Хай буде вдосталь і в житті, і
вдома
Здоров’я, щастя, радості, добра,
Добробуту та щирої любові.
Хай незгоди всі Вас обминають,
Лиш тепло і радість сходять на поріг,
Нехай здоров’я й щастя Бог Вам посилає,
В душі не гасне світлий оберіг.
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ЩО ВІДОМО ПРО ЗНО 2020 РОКУ
Наказом Міністерства освіти і науки України від 11 травня № 635 врегульовано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року. Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься з 21 травня до 17 липня.
Відповідно до наказу, кожен зареєстрований учасник має право пройти тести
щонайбільше з чотирьох навчальних
предметів. Загалом зовнішнє незалежне оцінювання відбуватиметься з одинадцяти навчальних предметів: українська мова і література, історія України, математика, біологія, географія, фізика,
хімія, англійська мова, іспанська мова,
німецька мова, французька мова.
Випускникам старшої школи закладів
загальної середньої освіти 2020 року, а
також учням (слухачам, студентам) закладів професійної (професійно-технічної),
вищої освіти, які 2020 року завершають
здобуття повної загальної середньої освіти, результати зовнішнього незалежного оцінювання з трьох навчальних
предметів буде зараховано як результати державної підсумкової атестації.
Ці учасники мають обов’язково скласти:
- українську мову і літературу;
- математику або історію України (на
вибір учасника);
- ще один предмет з переліку (історія
України, математика, біологія, географія,
фізика, хімія, англійська мова, іспанська
мова, німецька мова, французька мова).
У 2020 році здобувачі повної загальної
середньої освіти, які бажають, щоб результат зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови їм було зараховано як оцінку за державну підсумкову
атестацію, і вивчають цю мову на рівні
стандарту або академічному рівні, отримають оцінку за атестацію за результатами виконання завдань рівня стандарту. Випускники, які вивчають іноземну
мову на профільному рівні, отримають
оцінку за атестацію за результатами виконання завдань рівня стандарту та
профільного рівня. Тому при реєстрації

необхідно вказати, на якому рівні вивчалась іноземна мова.
Також 2020 року результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (української мови),
математики або історії України (період
ХХ – початок ХХІ століття) можуть зараховуватися як результати атестації для

студентів закладів вищої освіти, які скористалися правом повторного складання ДПА у формі ЗНО.
Керівники закладів освіти, або призначені ними особи, відповідальні за формування пакету документів, можуть надсилати комплекти реєстраційних документів учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 17 березня 2020 року. Зміни до реєстраційних
карток, а це означає реєстрацію повторно, можна вносити до 24 березня 2020
року.
Спостерігати за станом реєстрації
можна на інформаційній сторінці, зайти
на яку можна з допомогою логіна і паро-

Про облік деревини в
лісовій промисловості
Днями голова Турківської райдержадміністрації Віталій Бабяк провів нараду
з керівниками лісогосподарських підприємств та власниками лісопильних рам
щодо реалізації та обліку лісогосподарської продукції. Обговорено цілий спектр
проблем, пов’язаних з цією надзвичайно важливою темою, де впродовж багатьох років відбуваються спекуляції та інсценізації.
Одне з питань стосувалося порядку реалізації лісогосподарської продукції лісгоспами, зокрема – обліку деревини. До речі, з цього питання надходить чимало звернень від небайдужих жителів Турківщини до правоохоронних органів та органів виконавчої влади, зокрема щодо відпущення маркованої деревини. Щоб внести ясність у
це питання, ми звернулися за коментарем до директора ДП “Турківське лісове господарство” Василя Барабаша. І ось що
він нам відповів:
«Згідно наказу Державного агентства лісових ресурсів України №
910 від 30 жовтня 2018 року,
здійснення електронного обліку
деревини з 02.01.2019 року відбуватиметься згідно національних
стандартів, які гармонізовані з
європейськими стандартами.
Згідно них, круглі лісоматеріали
(ділова деревина, з класами якості
А, В, C, D), товщиною від 15 см за
серединним діаметром, маркується поколодно бирками.
Бирка – це уніфікований засіб маркування з номером та відповідним штрих
– кодом для обліку дерев, яка містить інформацію щодо якісних та кількісних
характеристик сортименту, його походження і рух лісопродукції до споживача.
Для деревини дров’яної промислового та не промислового використання,
діаметром колод 5 см і більше, використовується не поколодний, а штабельний метод обліку, згідно ДСТУ 4020-2, де об’єм штабеля визначається
множенням висоти штабеля на довжину, ширину і на коефіцієнт повнодеревинності для кожної окремої породи, із маркуванням однією биркою окремого
штабеля.
Також штабельним методом маркуються круглі лісоматеріали (ділова деревина, з класом якості А, В, С, D), товщиною до 15 см за серединним діаметром,
крім окремих цінних порід дерев.
Допускається маркування партіями круглі лісоматеріали (ділова деревина,
класами якості C, D), товщиною 15-24 см, за серединним діаметром, згідно
ДСТУ ЕN 1315-1, ДСТУ ЕN 1315-2, крім окремих цінних порід дерев».
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ля, які Вам були присвоєні під час реєстрації. Підтвердженням факту реєстрації
для участі в зовнішньому незалежному
оцінюванні є Сертифікат, який Ви отримаєте в індивідуальному конверті.
Щоб успішно зареєструватися для
участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, необхідно:
1. створити та оформити реєстраційну
картку;
2. сформувати пакет документів;
3. надіслати його до регіонального центру;

4. дві фотокартки, розміром 3х4, які
відповідають віку випускника.
Адреса: вул. Шевченка, 116, корпус 2,
м.Львів, 79039. Тел: (032)231-49-83
Реєстраційну картку необхідно сформувати за допомогою спеціального сервісу
«Зареєструватися».
Одним з перших кроків є обрання категорії особи. яку необхідно обирати під
час роботи з сервісом «Зареєструватися».
- Якщо ви у 2020 році завершуєте навчання в закладі загальної середньої
освіти (школа, гімназія, ліцей тощо) –
ваша категорія «Випускник закладів за-

Т

урківський відділ Самбірської
місцевої прокуратури повідомляє, що
останнім часом почастішали випадки так званих «телефонних шахрайств», тобто коли на Ваш мобільний телефон у будь – який час доби
телефонує невідома особа та представляється, найчастіше – працівником банку, або інших уповноважених
органів, та не даючи зосередитись
інформує, що «на Ваш банківський рахунок здійснюється хакерська атака», або що «відбувся несанкціонований доступ до Вашої картки» і одразу
вказує - «Потрібно, щоб ви підтвердили нам номер своєї карточки і сказали свій старий пароль, ми його поміняємо на новий, чи тому подібне».
Як не прикро, однак довірливі
люди, боячись за свої гроші, таки
повідомляють злочинцю номер
своєї карточки, пароль чи інші дані
і тут же, скориставшись банківською послугою «Екстрені гроші», чи
в інший спосіб, аферисти таки
знімають та викрадають усі кошти із банківської картки абонента.
Так протягом останніх років до
правоохоронних органів Турківського району поступило кілька десятків заяв від громадян щодо такого видурювання у них коштів.
Пам’ятайте, що головне у таких випадках - зберігати спокій та не поспішати виконувати вимоги шахраїв. У разі, якщо
починають запитувати реквізити картки
(не тільки номер, але також термін її дії,
тризначний код безпеки та смс - паролі з
банківських повідомлень і ін.) – необхідно негайно припинити розмову. Крім того,
у жодному разі не можна розголошувати
свої ідентифікаційні дані – шахраї можуть
їх використати для зняття лімітів з картки
та спустошення рахунку жертви. Більше
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гальної середньої освіти 2020 року».
- Якщо ви є учнем (студентом, слухачем)
закладів професійної (професійно-технічної) освіти і здобуваєте в поточному році
повну загальну середню освіту (проходите ДПА), – ваша категорія «Учень (слухач) закладів професійної (професійнотехнічної) освіти».
- Якщо ви є учнем (студентом, слухачем)
закладу вищої освіти (коледж) і здобуваєте в поточному році повну загальну середню освіту (проходите ДПА), – ваша
категорія «Студент закладу вищої освіти».
- Якщо ви вже маєте атестат (здобули
повну загальну середню освіту в попередні роки), незалежно від того, де ви
навчаєтеся зараз (чи продовжуєте навчатися), – ваша категорія «Випускник минулих років». І ви можете зареєструватися у пунктах реєстрації:
1.Національний
університет
«Львівська політехніка». Адреса: вул.
Карпінського, 2/4, І навчальний корпус,
кім 302, м. Львів. Телефон: 0322582406
Графік роботи: понеділок-п’ятниця 10.00-16.00 год. (обід - 13.00-14.00).
2. ПрАТ «Львівський інститут менеджменту». Адреса: вул. Ліська, 16, м.Львів.
Телефон: 0322419050. Графік роботи:
понеділок-п’ятниця - 09.00-18.00 год.
(обід - 13.00-13.00 год.)
- Якщо ви навчаєтесь у закордонному
навчальному закладі та здобуваєте в поточному році повну загальну середню
освіту, – ваша категорія «Випускник, який
здобуде в 2020 році повну загальну середню освіту в навчальному закладі
іншої держави». І ви власноруч повинні
заповнити інформаційну картку і переслати на адресу ЛРЦОЯО.
Пропоную уважно ознайомитися з
інструкціями щодо реєстрації на ЗНО, які
розміщені на сайтах Українського ЦОЯО
та Львівського РЦОЯО.
За довідками можна звертатися у методичний кабінет відділу освіти Турківської РДА за телефонами: стаціонарний: 325-87, мобільний: 0500511751
Бажаю удачі!
Наталія ДУДА,
завідувачка РМК, відповідальна за
ЗНО в районі.

БУДЬТЕ
ОБЕРЕЖНІ:
ДО ВАС МОЖУТЬ
ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ ШАХРАЇ
того, телефонні шахраї можуть дзвонити
власнику картки також від імені співробітника Поліції, СБУ, Пенсійного фонду, і
ін. державних установ, або покупця під
найрізноманітнішими приводами (інформування щодо блокування картки, нара-

хування надбавки до пенсії, несподіваний виграш у лотерею, придбання товару, тощо), однак ніхто з перерахованих
осіб та інстанцій не має права вимагати
від власника картки повідомляти
платіжні дані та самі реквізити картки.
Отож, шановні громадяни! Будьте пильними, щоб не стати жертвою нахабних
злочинців, пам’ятайте – безпека Ваших
коштів, перш за все, у ваших руках!
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Самбірської місцевої
прокуратури.
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«БОЙКIВЩИНА»

Є ЛІДЕРИ, Є АУТСАЙДЕРИ
у Турці триває зимовий
чемпіонат району з міні-футболу
Минулої суботи у спортивних залах Турківського НВК пройшли
чергові матчі зимового чемпіонату Турківського району з міні-футболу.
Другий ігровий день приніс
такі результати: Присліп - Бориня – 5:12, Присліп - Турка-1 –
2:12, Завадівка - Бітля – 4:8, Явора-2 - Вовче – 15:6, Турка-2 - Вов-

че – 5:2, Турка-2 - Завадівка –
12:5, Сянки - Бориня – 4:5.
Після зіграних поєдинків, у
групі “А” одноосібним лідером є
перша команда з Турки. У групі

“Б” першу сходинку, з однаковою
кількістю очок, наразі ділять
Турка-2 та Явора-2. А аутсайдерами у групах є Завадівка та
Присліп.
Після завершення групового
етапу, по дві кращі команди з
груп зіграють за круговою системою свій міні-турнір за чемпіонство. Команди, що займуть третє
та четверте місця у своїх групах,
розіграють втішний турнір “Кубок
надії” (2 півфінали та фінал). Дві
команди, що замкнуть свої
турнірні таблиці, в подальшому
розіграші участі не братимуть.
Наступні матчі чемпіонату Турківщини з міні-футболу серед
дорослих команд пройдуть у неділю, 9 лютого. А днем раніше –
8 лютого – розпочнеться районна першість серед юнаків.
Початок матчів – об 11.00 год.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

7 лютого 2020 року

ЗУСТРІЧ ПРОЙШЛА
ЦІКАВО Й ТВОРЧО
Усім жителям Турківщини добре відома Оксана Павлик – у
недавньому працівниця райсанепідстанції, біолог, поетеса,
краєзнавець, знавець бойківської нетрадиційної медицини, член
президії Всеукраїнського громадського товариства «Бойківщина ХХІ століття». Її часто можна побачити на виставках
лікарських трав і продуктів бджільництва, на конференціях,
присвячених розвитку туризму в районі, бойківських фестинах і конгресах, вона завжди серед активних жителів нашого
краю, у вирі всіх подій сьогодення. А нещодавно Оксана Володимирівна зустрілася з вихованцями та колективом районного Будинку дитячої та юнацької творчості. Гуртківці та їх
наставники самі проявили ініціативу й організували таку
зустріч, адже дуже хотіли дізнатися про цілющі властивості
карпатських трав.

КУБОК «ЗЛАГОДА»
ДІСТАВСЯ ГОСПОДАРЯМ
У неділю, 2 лютого, в Нижньовисоцькому НВК відбувся традиційний районний кубок з волейболу «Злагода». Участь в ньому взяли команди з м. Турка, смт. Бориня, сіл Верхня Яблунька,
Сянки, Нижнє Висоцьке-1, Нижнє Висоцьке-2.
Перед початком змагань сільський голова Ярослав Ірод привітав спортсменів, вболівальників і
гостей, подякував директору школи Миколі Федьку за співпрацю з сільською радою, за те, що дозволяє
сільській молоді займатися спортом у спортзалі. Подякував Ярослав Васильович і спонсорам, які
долучилися фінансово до проведення спортивного свята. Це депутату районної ради Миколі Іваніку,
місцевим підприємцям Богдану Саварину, Василю Негіру, Зеновію Кубану, Іванові Буштину, Іванові Павлику, Анні Захарчик, Василю Бовдричу. Слід відзначити, що змагання пройшли на високому рівні. Кожна
гра відбувалася напружено, спортсмени демонстрували видовищну гру й запал до перемоги. В боротьбі за третє місце команда Нижнє Висоцьке-2 у трьох партіях перемогла команду м. Турка. А у
фіналі зустрілися команди сіл Нижнє Висоцьке-1 і Верхньої Яблуньки. Перемогу, і в підсумку перше
місце, здобули волейболісти команди Нижнє Висоцьке-1, які були нагороджені кубком, грамотами і
грошовою премією. Другими стали верхньояблуньці. Грамотами і грошовими преміями нагороджені й
ті команди, що посіли призові місця. Грошове заохочення отримали і команди, що не увійшли у трійку
призерів.
Кращим гравцем у господарів було визнано Івана Кречківського, а в команді гостей – Петра Шийку.
Наймолодшим волейболістом турніру був Олександр Тацишин з м. Турка, а найстаршим – Роман Сипливий із смт. Бориня. Кращим вболівальником став Роман Дяків. Усі вони також відзначені грошовими
винагородами і грамотами.
Нагородження провели сільський голова Ярослав Ірод та директор школи Микола Федько.
За команду чемпіонів виступили: Микола Негір, Віталій Негір, Роман Негір, Василь Ірод, Ростислав
Іжик, Іван Кречківський, Назар Славітич.
Іван ФЕДЬКО,
головний суддя.

Продається особняк у м. Турка. Загальна площа – 127 м кв, стіни – дерев’яні, ззовні покриті
гіпсокартоном; дах - металочерепиця. На території є літня кухня, погріб, гараж. Усі комунікації
підведені. Опалення на газ, а також печі на дрова. Не потребує ремонту. Ціна – договірна.
Тел.: 0990857200.

Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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Редактор Василь ВАСИЛЬКІВ

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; 067-541-62-24.

СПІВЧУВАЄМО
Колектив Шандровецького НВК висловлює щире співчуття директору Ганні Михайлівні Струць з приводу тяжкої втрати – смерті матері.

Втрачене свідоцтво про право власності, видане на підставі рішення виконкому Турківської
міської ради від 14.03.1968 року. , за №31, на ім’я
Йосифа Івановича Яворського, вважати недійсним.

Президія Турківського ТМіРу висловлює щире співчуття голові
Лімнянського первинного мисливського колективу Василю Федоровичу Крисю, його сім’ї та родині з приводу тяжкої втрати – смерті
матері.

Загублене посвідчення учасника бойових дій –
серія УБД №130061, видане на ім’я Мар’яна Юліановича Гировича, вважати недійсним.

Адміністрація та колектив комунального некомерційного підприємства «Боринська районна лікарня» сумує з приводу смерті колишнього головного лікаря Михайла Олександровича Лабецького
та висловлює щире співчуття родині та близьким.

ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу+ матеріали зі
знижкою до 20%.
РЕМОНТИ БУДИНКІВ, КВАРТИР під ключ. Перепланування.
БУДІВНИЦТВО – будинки, прибудови, павільйони, гаражі, навіси, альтанки, бані, паркани.
ПОКРІВЕЛЬНІ РОБОТИ під ключ. Мансардні
дахи.
УТЕПЛЕННЯ,
облицювання
будинків.
(068)1455866; (066)7215631.

«БОЙКІВЩИНА»

Зустріч з Оксаною Павлик пройшла в дружелюбній творчій атмосфері. Гостя не тільки розповіла присутнім про свій життєвий
шлях, про неоціненні багатства рідної землі, а й поділилася творчістю, продекламувавши власні вірші про Україну, рідну Бойківщину,
чудову карпатську природу, та ще й принесла посмакувати цілющі
духмяні карпатські чаї. Також вона відповіла й на запитання, які
адресували їй члени гуртка «Юний журналіст», педагоги та гуртківці
БДЮТу.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Колектив та депутатський корпус Карпатської сільської ради висловлюють щире співчуття директору Карпатського НВК, депутату
Турківської районної ради Мирону Олександровичу Лабецькому з
приводу тяжкої втрати – смерті брата – Михайла.
Педагогічний та учнівський колективи Карпатського НВК висловлюють щире співчуття директору школи Мирону Олександровичу
Лабецькому з приводу тяжкої втрати – смерті брата – Михайла.
Колектив Буковинської ЗОШ І-ІІ ст. висловлює щире співчуття вчительці Марії Іванівні Точок та техпрацівниці Іванні Іванівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати – смерті бабусі.
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