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НАША ЗЕМЛЯЧКА –
ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТУ
Щоправда, поки що з приставкою «т.в.о.»
Справді, наша турківська земля багата талантами, непересічними, харизматичними особистостями. Вона дала Україні
не один десяток знаних медиків,
економістів, юристів, ефективних управлінців. Завжди приємно дізнаватися, як впевнено
вони йдуть кар’єрними сходинами й досягають успіху.
Маємо добру нагоду порадіти та
побажати успіхів у роботі молодій
креативній турківчанці, яка народилася в сім’ї педагогів в с. Верхнє, –
Тетяні Плугатор-Цибак. Не так давно її призначено тимчасово виконувати обов’язки директора департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської
облдержадміністрації.

У свій час Тетяна Василівна
закінчила із золотою медаллю
Верхненську ЗОШ І-ІІІ ст., і вступила на навчання до Львівського Національного університету
ім. І. Франка на економічний
факультет. Закінчивши з відзнакою магістратуру та пройшовши
конкурсний відбір, пішла працювати в департамент культури,
національностей та релігій
Львівської ОДА. Спершу обіймала посаду спеціаліста, згодом –
начальника відділу, а зараз –
відповідальна керівна посада.
У жовтні минулого року на
місцевих виборах її обрано депутатом Яворівської районної
ради.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

²ÂÀÍÀ ÍÀÃÀÉÊÀ ÏÎÍÎÂËÅÍÎ ÍÀ ÐÎÁÎÒ²
До того ж йому мають виплатити більше
півмільйона гривень за вимушені прогули
Після трирічної судової тяганини, 5 лютого Турківський районний
суд поновив на посаді заступника головного лікаря з лікувальної роботи комунального некомерційного підприємства «Турківська центральна міська лікарня» Івана Нагайка. До того ж підприємство зобов’язали
виплатити Івану Юрковичу середній заробіток за час вимушеного прогулу в період з 2 березня 2018 року по 5 лютого 2021 року – в розмірі 512
тисяч 814 гривень, з врахуванням суми податку на доходи фізичних осіб
та інших обов’язкових платежів. Лікарняний заклад зобов’язано сплатити на користь держави судовий збір, в сумі 5 тисяч 128 гривень.
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи. Апеляцію можна подати протягом 30 днів до Львівського апеляційного суду. Але виконання рішення суду
про поновлення на роботі є негайним.
На наше запитання, чи має намір Іван Юркович поновлюватися на посаді,
він відповів ствердно і впевнено: “Так!”.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ì²ÑÜÊÐÀÄÀ ÊÓÏÈÒÜ
ÄÂ² ÑÏÅÖÌÀØÈÍÈ
Вчорашній та позавчорашній
снігопади вкотре стали важливим
аргументом того, що місту конче
потрібна спецмашина, яка б взимку
чистила вулиці від снігу та посипала сумішшю, а влітку спеціальною
щіткою підмітала і поливала їх.
Власне, теперішнє міське керівництво має намір придбати такий спеціалізований транспорт уже в цьому році.
До того – ще й автомобіль, на якому
буде змонтована вишка. Сьогодні для
ремонту міської електромережі та вуличного освітлення доводиться орендувати її в РЕМі, витрачаючи на це чималі кошти, зрештою, як і на орендований транспорт для посипання та
очищення від снігу вулиць.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÐÎÇÄÐ²ÁÍÀ Ö²ÍÀ – 3 ãðí.

Щиросердечно вітаємо з 65-річчям від дня народження надзвичайно хорошу, чуйну, добру людину – нашого дорогого і турботливого чоловіка, батька, дідуся і
свата – Йосифа Михайловича Крупчака.
Від усієї душі бажаємо Вам,
рідний, світлих днів у житті, здоров’я, добра, тепла, довіри і великого
людського щастя. Хай Вас Бог благословляє, многих літ Вам посилає!
Хай літа не спадають листом,
Хай квітують і плодоносять!
Як сади навесні – щедрим
цвітом,
І врожаєм рясним – під осінь!
Хай приносять: у дім – достаток,
В душу – радість, для серця – спокій!
Дай Вам Бог на землі ще багато
Світлих днів і щасливих років!
Шануємо і любимо – дружина Надія, син Михайло, невістка Леся, онук Артем, свати Микола та Ірина, брат
невістки Іван.

Від щирого серця і від усієї душі вітаємо з ювілейним днем
народження свою колегу по роботі, добру і щиру людину, вчительку української мови і літератури Ярославу Степанівну
Данилко.
У цей святковий день бажаємо шановній ювілярці благополуччя і миру, душевного тепла і сердечної відради, достатку в
домі, удачі на життєвому шляху, щасливих буднів і чудесних свят.
Днів погожих, світлої долі,
Радості стільки, як квітів у
полі.
Усмішок глибоких як дно океану,
Великого щастя – без зла і обману.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
А Господь здоров’я й сили посилає.
Хай завжди ведеться з легкої
руки –
На добро і на довгі безхмарні
роки!
З повагою – педагогічний колектив Хащівської ЗОШ І-ІІ ст.

Найдобрішого, найтурботливішого, найкращого у світі чоловіка, татуся, дідуся і прадідуся, жителя с. Верхнє Висоцьке Миколу Миколайовича Ірода сердечно вітаємо із 75-річчям!
Бажаємо Вам, рідний, міцного-міцного здоров’я, великого
людського щастя, родинного затишку і тепла, Господньої опіки і благословення.
Прийміть, наш любий, низенький уклін,
За те, що в житті – наш надійний
заслін,
За те, що Ви – наша сімейна опора,
За те, що із Вами не знаємо горя.
За усмішку лагідну, душу просту,
За щиру й сердечну Вашу доброту.
Хай Бог посилає здоров’я і сили,
У дружній родині усі ми щасливі!
З любов’ю – дружина Галина, дочки Віра
та Леся, сини Микола та Василь, невістки
Оксана та Ірина, зяті Мирослав та Роман, онуки – Оля, Анна,
Катерина, Роман, Іван, Марія з чоловіком Еріком та правнучка
Ніколетта.

Дорогого, люблячого, доброго, турботливого, щирого чоловіка, батька, дідуся і свата – Миколу Атанасовича Тюрдя із с.
Бітля – щиросердечно вітаємо із ювілейним днем народження, яке святкує 13 лютого.
Бажаємо від усієї душі міцного здоров’я – з роси і води, життєвого оптимізму,
світлої щоденної радості, мирного неба
над головою, Божої ласки і благословення на довгій життєвій дорозі.
Бажаємо жити довго та щасливо,
Щоб кожен Ваш день був схожий на
диво.
Хай діти й онуки приносять Вам
радість,
Дорогу до хати забуде хай
старість.
Живіть у здоров’ї, у щасті і силі,
Літа проти Вас хай будуть безсилі.
Нехай зозуленька кує Вам щоліта
Многая, многая, многая літа!
З повагою і любов’ю – дружина Світлана; син Микола, невістка Наталія, онуки Вікторія і Єлизавета; син Володимир,
невістка Наталія, онуки Нік та Еліна; дочка Марія, зять Іван,
онучка Єлизавета; свати.

2 стор.
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ÑÔÎÐÌÎÂÀÍÎ
ÑÒÐÓÊÒÓÐÓ Ì²ÑÜÊÎ¯ ÐÀÄÈ,
яка, віриться, працюватиме
ефективно й злагоджено
На останній сесії Турківської міської ради депутати затвердили структуру виконавчих органів ради. За це рішення
проголосували одноголосно, хоча в деяких депутатів були
запитання: а чи вистачить коштів, щоб профінансувати
штатну чисельність – 101 посаду.
Так, окрім міського голови,
його першого заступника та двох
заступників – з гуманітарних
питань та з питань діяльності
виконавчих органів влади, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету та 11
старост, створено 11 відділів,
о рг аніз ац ій но -г ос по дарс ьк у
групу та службу у справах дітей.
У загальному відділі працюватиме 5 осіб: окрім начальника,
два головні спеціалісти, спеціаліст ІІ категорії з формування
та ведення реєстру територіальної громади та спеціаліст. Чотири працівники буде в юридичному відділі. Знову ж таки начальник, головний спеціаліст та
два спеціалісти ІІ категорії.
Стільки ж – у відділі з питань
надання адміністративних послуг. Зокрема, начальник відділу
– державний реєстратор, державний реєстратор та два адміністратори. П’ять осіб входитиме до відділу бухгалтерського
обліку та звітності: начальник
відділу – головний бухгалтер,
один головний спеціаліст, один
спеціаліст ІІ категорії та два бухгалтери. До відділу земельних
ресурсів, окрім начальника, увійшли два спеціалісти-землевпорядники та один спеціаліст
ІІ категорії. З 5 осіб складатиметься відділ економічного
розвитку, торгівлі, сільського
господарства, інфраструктури та
захисту довкілля. Керуватиме
ним начальник, й по одній посаді – головний спеціаліст –
інспектор з праці, головний
спеціаліст, провідний спеціаліст
та спеціаліст ІІ категорії. У
відділі соціального захисту наразі працюватиме четверо працівників: три головні спеціалісти
та начальник. Хоча, під час об-

говорення структури, запрошений на сесію начальник управління соціального захисту населення Турківської РДА Микола
Гут висловив думку, що це замало, адже обсяг роботи буде великий. У відділі з питань спорту,
молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту
та взаємодії з правоохоронними органами, окрім начальника, працюватимуть два головні
спеціалісти. У фінансовому
відділі трудитиметься 6 осіб –
начальник, його заступник і чотири головні спеціалісти. Найбільше штатних одиниць у відділі
освіти, культури і туризму. Звикло очолюватиме його начальник, у його віданні будуть – головний спеціаліст, фахівець з
публічних закупівель, завідувач
сектором освіти, головний спеціаліст та провідний спеціаліст
освітньої сфери, завідувач сектору культури і туризму та один
головний спеціаліст цього сектору. До категорії «службовці»
увійдуть чотири методисти, а в
централізованій бухгалтерії
буде головний бухгалтер, заступник головного бухгалтера, керівник групи з нарахування зарплати, провідний економіст, 8
бухгалтерів. У господарській
групі – юрист, інженер, оператор з обслуговування комп’ютерної техніки, завідувач господарства, прибиральник службових приміщень, механік (на 0,
25 посадового окладу), водій,
секретар керівника. У відділі
містобудування, архітектури,
житлово-комунального господарства та енергетики, окрім
начальника, працюватимуть
два головні спеціалісти і один
спеціаліст. До слова, перед цим

відділом міський голова Ярослав Паращич уже поставив конкретні завдання – найближчим
часом зайнятися проблемою
узаконення нелегально збудованих приміщень, власники
яких сьогодні не платять жодної копійки в бюджет, скажімо,
за землю. Цей відділ, за окремою угодою, буде обслуговувати й Боринську селищну раду.
Окрім вище перелічених
відділів, в структурі міської ради
створено службу у справах дітей.
Тут також будуть начальник
служби, завідувач сектору і головний спеціаліст. До організаційно-господарської групи увійде 6 працівників – завідувач господарства, водій автотранспортних засобів, прибиральник
службового приміщення, два
відповідальних чергових і завідувач архіву.
У контексті обговорення
структури ради Ярослав Ярославович наголосив, що робота
всіх без винятку відділів не повинна обмежуватися лише
світлинами у Фейсбук, а має
мати реальні результати, які б
могли відчути жителі громади й
мати тверде переконання, що
про них пам’ятають і цінують.
Також міський голова однозначно наголосив: якщо буде
ефективна робота, будуть нормальні заробітні плати. Та,
більше того, він не збирається
миритися із ситуацією, коли
службовець прийшов на роботу, випив каву, обговорив останні
міські новини з колегами, переклав папери з місця на місце і,
дочекавшись завершення робочого дня, пішов додому. Робота
має бути конструктивною, злагодженою й ефективною, інакше
люди всім покажуть на вихід.
У наступному номері нашої
газети ми ознайомимо читачів
із структурою виконавчих органів
Боринської селищної ради.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ÌÀËÅ ÊÀÐÏÀÒÑÜÊÅ ÊÎËÎ» –
ÀÌÁ²ÒÍÈÉ ÏÐÎÅÊÒ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÐÀÞ
Минулими вихідними на території Славської сільської ради
відбулася науково-практична конференція «Мале Карпатське
коло» – на шляху до розвитку інвестиційного проекту». Участь
в ній взяли керівники міністерств та відомств, керівники
Львівської обласної адміністрації, керівники управлінь і департаментів, очільники громад Карпатського регіону, що мають дотичність до цього амбітного проекту. Серед учасників
– в недавньому голова Турківської районної ради Володимир
Лозюк та голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак.
Їхня присутність була зумовлена тим, що проект охоплює й дороги
Бориня-Боберка та Бориня - Мохнате. Капітальний ремонт першої розпочато в минулому році й прокладено асфальт на 5-кілометровій ділянці. У
2021 році на продовження робіт гарантовано є 40 млн. грн., які залишилися невикористані. А загалом протяжність дороги «Малого Карпатського
кола» – 75,5 км. Вона з’єднає не лише карпатські регіони Львівщини, а й
стане логістичною інфраструктурою сусідніх областей – Закарпатської
та Івано-Франківської.
У виступах чиновників прозвучало, що даний проект може бути зреалізованим впродовж 2-3 років. З огляду на це, є надія, що дорога до
Боберки буде відремонтована, власне, за цей відносно короткий термін.
На це потрібно ще 380 млн.грн.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ДЯКУЮ ВАМ, ЛЮДИ В
БІЛИХ ХАЛАТАХ
Хочу висловити щирі слова подяки завідуючій неврологічним
відділенням КНП «Турківська ЦРЛ» Марії Матковській та всьому персоналу відділення, де я днями проходив курс лікування.
Марія Михайлівна – відповідальний лікар, яка не працює «по
протоколу», а медик, що має підхід до кожного хворого, ввічлива, доброзичлива, поважає своїх пацієнтів. Дякую завжди
привітній старшій медичній сестрі Лесі Шевців, медсестричкам Наталії Тарасенко, Ганні Усик, Наталії Журавчик, Югані
Яворській, Марії Маслиган, Маріанні Дуран, вправні руки яких
робили маніпуляції безболісними, легкими. Всі тут дуже уважні,
відповідальні і турботливі. Спасибі сердечне молодшому медичному персоналу, буфетниці Ганні Маслиган, під пильним оком
якої не залишається без обідів кожен хворий. Ця чуйна людина
вміє обслужити важко хворого, літню людину ще й подарувати
щиру усмішку.
Особлива подяка – за чуйність, знання своєї справи і готовність
допомогти в будь-яку хвилину, заступнику головного лікаря РЦ ПМСД
Івану Нагайку та сімейному лікарю Галині Яворській.
Бажаю Вам усім, люди в білих халатах, міцного здоров’я, натхнення у
роботі, Божої ласки.
З повагою – Тарас ГАВ’ЯК,
учасник бойових дій в Афганістані, учасник АТО.

ОБГОВОРИЛИ ПИТАННЯ СПІВПРАЦІ
З метою наближення соціальних послуг до клієнтів, створення системи оперативного і безперешкодного реагування на потреби жителів об’єднаної територіальної громади, директорка
Турківської районної філії Львівського обласного центру зайнятості Мирослава Павлик та начальник відділу взаємодії з роботодавцями та рекрутингу Василь Чолавин відвідали Турківську
міську раду.
У ході зустрічі з головою – Ярославом Паращичем та його заступниками – Олегом Гришканичем і
Степаном Залугою – були обговорені питання проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед
населення та роботодавців, зайнятості сільського населення, організації громадських та інших робіт
тимчасового характеру, професійного навчання громадян (у тому числі, за сприяння служби зайнятості),
розвитку підприємницької ініціативи серед членів міської ради та надання соціальних послуг населенню
безпосередньо на території Турківської міської ради.
Мирослава Миронівна проінформувала присутніх про стан, основні тенденції та процеси на локальному ринку праці, можливості досягнення продуктивної зайнятості населення та стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць.
Також було піднято питання щодо легалізації зайнятості населення громади, відзначено, що саме
легалізація робочих місць та підвищення рівня заробітної плати є підґрунтям для поліпшення добробуту
населення та джерелом наповнення бюджету. Директорка філії Мирослава Павлик повідомила, що служба зайнятості є сервісною установою, виконує соціальну функцію, надаючи допомогу людям і завжди
відкрита до співпраці.
За результатами проведеної зустрічі підписано договір про спільну діяльність, оновлено інформаційний куточок центру зайнятості та узгоджено графіки відвідування
фахівцями Турківської районної філії Львівського ОЦЗ міської ради протягом 2021 року.
Така ж робоча зустріч відбулася й у Боринській селищній раді. Також підписано угоду про співпрацю. До слова, у бюджеті Турківської міської ради на 2021 рік
передбачено 150 тис.грн. на громадські роботи та 160 тис. грн. – в Боринській селищній.
Наш кор.
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ÇËÀÃÎÄÆÅÍÀ ÐÎÁÎÒÀ
ÂÑ²Õ ËÀÍÎÊ Ó ÌÅÄÈÖÈÍ²
Ìàº áóòè íàö³ëåíà íà îäèí ðåçóëüòàò – äîïîìîãòè ëþäèí³
Цього правила старається дотримуватися колектив ще зовсім недавно
створеного Турківського центру первинної медико-санітарної допомоги.
Такої ж думки й керівник первинки, медик із багаторічним стажем лікарської
практики, досвідчений організатор Микола Яцкуляк. Як сьогодні йдуть
справи у ввіреній йому установі, чи є різниця між колишнім поліклінічним
відділенням і теперішнім центром з надання первинної медико-санітарної
допомоги населенню, особливо на дому, я й попросила розповісти Миколу
Петровича.
– Саме із надання сімейним лікарем
первинної допомоги хворому вдома,
особливо лежачому хворому, який немає
можливості прийти до нас особисто і
обстежити стан здоров’я у сімейного
лікаря, я хочу розпочати свою розмову.
Буквально кілька днів тому мій заступник Іван Нагайко обстежував такого хворого у Турці. Те, які можливості сьогодні
має лікар при обстеженні пацієнта, і те,
як це було два-три роки тому, коли навіть
нормального апарату для вимірювання
артеріального тиску не було, не йде ні в
яке порівняння. Їдучи на виклик, Іван
Юрійович взяв із собою й лаборанта.
Було зроблено забір крові на тропонін
(найкраща система для визначення
інфаркту), кардіограму, швидкий тест на
наявність антигенів з приводу коронавірусу, за допомогою спірометра виміряли хворому життєву ємність легень, перевірили наявність цукру в крові, пульсоксиметрію – насиченість крові киснем… Про таке колись і мріяти не можна було, тільки в кабінеті функціональної діагностики глюкометр міг бути. Зараз можна виміряти у хворого на місці
й внутріочний тиск безконтактним приладом, якого, до речі, немає в окуліста;
крім цього, маємо в користуванні прилади телемедицини, що дають можливість сімейному лікарю проконсультуватися з іншим спеціалістом. Словом,
цілком доступним сьогодні стає для
людини пройти у первинці відповідне
обстеження, взнати свій первинний
діагноз, і, якщо хворий не у вкрай важкому стані, одержати повноцінне лікування. Майже десять медичних апаратів
має сьогодні лікар для того, аби обстежити належним чином лежачого хворого на дому. До того ж, лікар не йде на
виклик пішки, а їде машиною.
На сьогоднішній день у Турківській
первинній ланці медицини працює 27
сімейних лікарів – разом із сумісниками. І всі, хто не уклали угоди із сімейним
лікарем, мають ще можливість це зробити. Станом на лютий 2021 року,
30250 громадян уклали декларації із
Турківським центром ПМСД. І десь приблизно 5600 угод – з Боринською первинкою. Якщо врахувати, що на Турківщині є 48 тисяч населення (хоча я не
впевнений, що це точна цифра), то з
підрахунку випливає, що майже 10-11
тисяч осіб ще не уклали декларації.
– Очевидно, штат сімейних лікарів
у вас вже укомплектовано?
– Зараз – так. На початку реформи з
цим була проблема. Майже 10 осіб
залишили взагалі роботу в медицині й
поїхали в пошуках заробітку за кордон.
Це були молоді люди, які могли пройти
перекваліфікацію, і працювати в нас.

Втім, сьогодні сімейних лікарів вистачає. 9 осіб пройшли курси сімейного лікаря. Люди масово пішли в сімейну медицину, побачивши стабільність та нормальні умови праці. Крім того, ми ще й
зараз готуємо трьох інтернів. Я сам
особисто проходжу курси з сімейної
медицини, бо хочемо, аби був такий колектив лікарської практики сімейної
медицини, якому і належить бути. Щоби
панували в ньому взаємодопомога і
взаємовиручка. Тому й стараємося, аби
в комплексі, не ворогуючи, а порадившись один з одним, допомагати людям
у плані надання первинної медичної допомоги, встановлення діагнозу та, в
разі потреби, скерування хворого у спеціалізований медичний заклад. Часто
чуємо скарги, що є медустанови, де на
поріг не пускають хворого, бо він не має
тесту на коронавірус. У нас такого не
буває.
Усі медичні сестри, які працюють в нашому центрі, роблять кардіограму, усі
вміють зробити забір крові чи взяти матеріал для тесту на коронавірус. Кожна
медсестра і кожен сімейний лікар володіють цією методикою. Я тішуся, що у
нас така злагоджена робота, бо це найважливіше. Ми хочемо, щоби активно
підключилися до цього процесу й інші
медичні установи, адже бувають випадки, коли люди з Боринського куща звертаються до нас по допомогу – особливо
онкологічні хворі в останній стадії захворювання.
– Уже відомо, що тести на виявлення ковідних хворих роблять у вас,
у первинці. Розкажіть про цю роботу?
– Десь від Різдвяних свят ми почали
робити швидкі тести для виявлення антигенів коронавірусу. Вони відрізняються від інших обстежень тим, що їх можуть проводити поза межами лабораторій. Забирають біологічний матеріал і
лікар за 15 хвилин може виключити або
підтвердити наявність ковідної інфекції.
Станом на кінець минулого тижня уже
зроблено більше 70 швидких тестів. На
жаль, є досить високий показник позитивних – 20 відсотків. Також розпочали
забір матеріалу на проведення ПЛРтестів. Технологія забору така ж сама,
робимо їх двічі на тиждень (понеділок,
середа). У вівторок та четвер матеріал
доправляють швидкою у Львівський лабораторний центр. На результат ПЛРтесту вже хворі не чекають по кілька
днів, як це було раніше, а маємо його в
електронному варіанті за 12 годин.
Якщо
виникне
необхідність
у
збільшенні кількості тестувань, будемо
роботи їх частіше. Проблеми у цьому
немає.

– Миколо Петровичу, й наостанок
декілька слів про початок вакцинації
від коронавірусу?
– Ми вже склали списки для вакцинації згідно вимог, які нам довів департамент охорони здоров’я Львівської
ОДА. У першу чергу будуть робити щеплення медикам, що працюють з ковідними хворими. Термін її проведення –
від середини лютого до середини квітня.
У другу чергу щеплень потрапляємо ми,
працівники первинки, і пацієнти віком,
старше 80 років. Але при цьому, що складений графік щеплення, виникає дуже

серйозна проблема – наявність відповідного приміщення для проведення вакцинації. І це, до речі, проблема навіть
не первинної ланки, а проблема держави. Приміщення не повинно бути
пов’язане з рутинною вакцинацією, а
бути з окремим входом та окремим виходом, без ніяких контактів. Тож наш кабінет профщеплень не може бути в цьому задіяний. Ми звернулися з відповідним листом до Турківської міської ради.
Надіємося, що нам в цьому плані допоможуть.
До речі, хочу сказати, що починаємо
виробляти документи на будівництво
нової амбулаторії. Це тільки перші кроки. Вона буде знаходитися на території
наших гаражів. Бо якщо у Либохорі в новій
амбулаторії європейського зразка є 27
кабінетів, то у нас 10. Тут разом з адмінперсоналом кілька десятків осіб працює, там – чотири. Безперечно, що треба розширювати приміщення.
Також належним чином ми обладнали в центрі ПМСД щиток із пожежної
безпеки, працює протипожежна сигналізація, є вогнегасники, ведемо відеоспостереження. Але, попри все це, просимо Бога, щоб ні з ким нічого не сталося, бо все у Його руках. Які би засоби
захисту не були, якщо дому Господь не
пильнує, написано в Біблії, даремно
чуває сторожа. Тож на Господа надіємося у всьому і всім бажаємо доброго здоров’я.
Розмовляла Ольга ТАРАСЕНКО.

45 РОКІВ ДИРЕКТОРСЬКОГО СТАЖУ
Невдовзі Шум’яцька ЗОШ І-ІІ ст.. зустрічатиме нового директора, а перед тим має відбутися конкурс, який і
визначить, хто обійме цю посаду. Юліан Хащівський, старожил освітньої галузі, який 45 років директорував тут,
пішов на заслужений відпочинок. Треба віддати належне – йому вдалося багато зробити для школи, спровадити у
життєву дорогу сотні вихованців.
Наразі, допоки не відбудеться конкурс, обов’язки керівника закладу покладено на завуча школи Любов Годованець.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

3 стор.
Адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська ЦРЛ»
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження операційну медсестру хірургічного відділення Аліну
Орестівну
Ільницьку і бажають шановній ювілярці міцногоміцного здоров’я,
світлої радості в житті,
рясних Божих благословінь.
Хай доля шле Вам і добро, і щастя,
Міцне здоров’я, море благ земних.
А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,
Нехай ще довго стеляться до ніг!

Адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська ЦРЛ» щиросердечно вітають із ювілейним днем народження електромонтера Ореста
Франковича Міська
і бажають шановному ювіляру неба безхмарного, настрою
гарного, здоров’я без
ліку і довгого-довгого щасливого
віку!
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта.
Ісус Христос здоров’я посилає
На многії і благії літа!
Адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська ЦРЛ»
щиросердечно вітають із ювілейним днем народження молодшу
медичну сестру акушерсько-гінекологічного відділення
Іванну Іванівну
Яворську і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я. невсипущої життєвої енергії,
достатку, мирного неба, довголіття.
Хай береже Вас Божа Мати
Від злих людей і різних бід.
В здоров’ї, радості прожити
Бажаєм много-много літ!
6 лютого відсвяткувала свій ювілейний день народж ення вчителька Верхньовисоц ького
НВК Оксана
Ро м а н і в н а
Федько.
Шановна
ювілярко, з
нагоди ювілею,
прийміть від педагогічного колективу
сердечні побажання світла, добра
і благополуччя. Нехай для Вас завжди цвітуть квіти, а в житті збуваються заповітні мрії. Ви пройшли
через багато, але бажаємо, щоб Ви
пройшли ще стільки ж дивовижних і незвіданих стежин. Міцного
здоров’я, позитиву та багато-багато щасливих днів! Хай з Вами завжди будуть поруч люблячий чоловік, діти й непосидючі онуки, а
робота приносить добробут і комфорт в оселю. Усіх благ Вам земних, довгої долі та нових звершень.
Нехай натхнення піднімає Вас на
нові висоти, а майбутнє дарує багато щасливих літ під Божою опікою і благословенням!
Хай серце зігрівається любов’ю,
Хай радує веселий, добрий світ.
Натхнення, щастя, радості,
здоров’я,
Добробуту і довгих мирних літ!

4 стор.

«ÁÎÉÊIÂÙÈÍÀ»

ÏÐÎÄÎÂÆÓÞÒÜ Ò²ØÈÒÈ
ÏÅÐÅÌÎÃÀÌÈ
Учні Турківської дитячої музичної школи здобули багато перемог та отримали гарних
подарунків за участь в міжнародних, всеукраїнських та обласних онлайн-конкурсах, які відбувалися минулого року.
– Хочу сказати, і слава Богу, що ці успіхи не завершилися, – наголосила директор Турківської
дитячої музичної школи Тетяна Білинська. – Наші вихованці далі тішать і нас, і громадськість своїми
вагомими здобутками. Так, в січні проходив міжнародний багатожанровий дистанційний фестиваль-конкурс «Різдвяна зірка» в м. Запоріжжя. В ньому брали участь Мирослав Ільницький, Данило
Криванчик і Павло Сипливчак (керівник Уляна Боберська, концертмейстр Ігор Заканич). Це талановите тріо юних бойків отримало
диплом ІІ ступеня й дуже гарні подарунки – сертифікат на перегляд
фільмів у форматі 7D, майстерно
зроблені декоративні тарілочки,
ну й, звичайно, дипломи і медальки.
На сторінках газети ми вже згадували як переможницю у багатьох конкурсах талановиту Софію
Юричко, ученицю 3 класу викладача Марії Буняк. Цьогоріч – у Софії
знову перемога: на міжнародному фестивалі-конкурсі «Українська коляда», що проходив у Львові,
дівчинка стала лауреатом другої
премії.
Тішачись перемогам своїх підопічних, Тетяна Семенівна заодно
розповіла, на що спрямували призовий фонд із обласного конкурсу
«Топ -10 мистецьких шкіл», в якому Турківська дитяча музична школа була в числі призерів:
– Ми мріяли оновити крісла в нашому концертному залі, щоб вони були більш сучасними, комфортними для сидіння. І, власне, за тих 60 тисяч гривень, які нам перерахували за перемогу у конкурсі,
на підставі укладеної угоди з Харківською меблевою фабрикою, придбали їх.
Ольга ТАРАСЕНКО.

У ПРИСЛОПІ ЗГОРІЛА ПИЛОРАМА,
а в Дністрику-Дубовому вчаділа бабуся
У середу, 10 лютого, близько першої ночі, до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в с. Присліп. Вона виникла в дерев’яній пилорамі, розміром 35х15 м., критій
шифером.
До місця виклику негайно виїхали рятувальники 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м. Турка та рятувальники 58-го державного пожежно-рятувального поста смт. Бориня.
Силами десяти вогнеборців та з допомогою двох
одиниць спецтехніки, менш ніж за 2 години пожежу було ліквідовано, проте вогонь знищив будівлю повністю.
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Обставини події та причиу виникнення пожежі
встановлюють.

А кількома днями раніше надзвичайна ситуація
трапилася у с. Дністрик Дубовий. У задимленому
будинку загинула пенсіонерка. Літня жінка проживала сама, хоча часто до неї навідувалася невістка.
Напередодні ввечері вона також відвідала стареньку і ніщо не віщувало лиха. А вранці сусіди помітили, що з вікон іде дим і забили на сполох. Масштабної пожежі, на щастя, не трапилося, але, очевидно із невеликих жаринок, що випали з печі, почали тліти речі домашнього вжитку, в результаті й
виникло задимлення.
Наш кор.

У с. Мельничне продається
житловий будинок. Доглянутий, добрий заїзд, є внутрішній
туалет, душова кімната, пластикові вікна. Зроблено ремонт.
Біля хати – 30 сотиків городу,
усі господарські споруди.
Ціна – договірна.
Тел.: 0952435447. Володя.

Запрошуємо на роботу в Словакію (BRATISLAVA)
Кондитера для оздоблення тортів, офіціанта-бармена в піцерію.
Заробітна плата за місяць – від 800 євро до 1000 євро.
Документи виробляємо. Житлом забезпечуємо.
Тел.: +421908120859 (вайбер).

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.
Часопис виходить раз на тиждень.
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ЗАМОВЛЯЙТЕ на ВЕСНУ роботу+ матеріали зі знижкою до
30%.
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.
Потрібні охоронники (чоловіки, жінки).
Телефони: 0675416258;
0952304181; 0675416224.
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ВЕРХНЬОЯБЛУНСЬКОГО
СТРІЛКА ВЗЯЛИ ПІД ВАРТУ
У понеділок, 7 лютого, о 05.10 год. до відділення поліції №2
Самбірського РВП ГУ НП м.Турка поступило телефонне повідомлення про те, що в с. В.Яблунька, на сільській дорозі,
відбувається масова бійка, в ході якої один із учасників
здійснив постріл з рушниці, в результаті якого є поранені
особи.
У порядку ст.208 КПК України було затримано гр. М., на якого
безпосередньо вказують свідки події, а суд обрав йому міру запобіжного заходу – тримання під вартою. Також вилучено рушницю і
проведено першочергові слідчі (розшукові) дії. Зброю скеровано
на балістичну експертизу.
До лікувального закладу з пораненнями поступило 2 особи. За
словами медиків, їх стан задовільний, вони при свідомості.
За вказаним фактом ГУ НП у Львівській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а винуватцю, у
разі доведення його вини, загрожує серйозна міра покарання.
Досудове розслідування триває.
Зіновій БОХОНОК,
прокурор Самбірської місцевої прокуратури.

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади начальника юридичного відділу
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на
комп’ютері.
Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на
посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 5 років.
Перелік документів, які потрібно подавати на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про
ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями, пов’язаними з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби;
- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними додатками (автобіографія, трудова діяльність);
- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;
- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
Документи приймають протягом 30 календарних днів з дня публікації оголошення в газеті за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок (03269)3-11-90
Міський голова Паращич Я.Я.
Загублене посвідчення учасника бойових дій – серія АБ № 051876,
видане на ім’я Віктора Миколайовича Стебівки, вважати недійсним.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив Ісаївського НВК висловлює щире співчуття вчительці
Оксані Василівні Сайкун з приводу тяжкої втрати – смерті свекрухи.
Відділ освіти Турківської РДА та профспілка працівників освіти і
науки Турківщини висловлюють щире співчуття колишньому методисту відділу освіти Михайлу Васильовичу Сеньківу з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Турківська міська рада та староста с. Явора глибоко сумують з
приводу смерті колишнього голови Явірської сільської ради Володимира Івановича Гошівського і висловлюють щире співчуття
рідним і близьким покійного.

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ:
82500, м.Турка, вул. Міцкевича, 14
ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ:
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