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Сердечно вітаємо із золотим ювілеєм, який відзначала 8
грудня,  колегу по роботі, добру, щиру, енергійну, творчу люди-
ну, заступника директора Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст. – Любомиру
Михайлівну Годованець.

Шановна Любомиро  Михайлівно! З нагоди такого прекрас-
ного життєвого свята бажаємо Вам міцного здоров’я, родин-
ного затишку, поваги від людей, любові – від рідних, підтримки
– від друзів, успіхів у всіх справах та по-
чинаннях. Віримо, що попереду у Вас
буде ще багато щасливих років життя,
бо Ви його надзвичайно цінуєте. Нехай
Господь благословляє кожен Ваш день,
Ангел-охоронець оберігає кожен Ваш
крок.

Щоб було все гаразд  у роботі,
Вона, звичайно, не проста.
Щоб було все – і «за», і «проти»,
Як компроміс – життя-буття!
Ще раз сердечно Вас вітаєм!
Добра Вам зичимо сповна,
Багато світлих днів бажаєм
І довгі, довгії літа!
З повагою –  педагогічний колектив Шум’яцької ЗОШ І-ІІ ст.

 З прекрасним життєвим  ювілейним святом – 60-річчям
від дня народження –  люблячу матусю, кохану дружину,  до-
рогу і турботливу  бабусю, добру тещу і сваху – Катерину Михай-
лівну Шепіду, жительку с. Верхнє Висоцьке, вітають чоловік
Василь, син Іван та дочки Ніна і Наталія,  невістка Діана, зяті
Степан та Євген,  онук Максимко. До привітань приєднуються
свати. З нагоди ювілею вони бажають  дорогій ювілярці мно-
гая літ та  Божої благодаті.

Літа цвіли не просто цвітом,
А проростали у труді.

Дорослими вже стали діти,
А Ви душею молоді.
Хай щастя панує у Вашому домі
І радість у ньому живе.

Здоров’я міцного і щирої долі
Хай Бог посилає і Вас береже.

Бажаєм прожити у силі й здоров’ї
 Ще многіїі літа щедрої долі!

ÖÅÐÊÎÂÍÈÉ ÎÐÄÅÍ ÏÅÒÐÓ ÍÀÇÀÐÓ
У день великого християнського свята, Введення у храм Пре-

святої Богородиці, за розбудову церкви та держави, нашого
земляка, уродженця с.Розлуч,  голову Старосамбірської рай-
держадміністрації Петра Назара, нагороджено Орденом Свя-
того Рівноапостольного Великого Князя Володимира.

Щиро вітаємо його та бажаємо, щоб подібних нагород у житті
було багато!

Ó ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊÎÌÓ ÊÎÐÏÓÑ² ÇÍÎÂÓ ÇÌ²ÍÈ
Днями відбулися чергові ротації серед депутатів Турківської  міської   ради та Боринської

селищної. Замість Юрія Лила, якого обрали керівником апарату – секретарем виконавчого
комітету  Турківської міської ради, у депутатський корпус від «Європейської   Солідарності»
зайшла Марія Ільницька, приватний підприємець з Турки. А замість Віктора Кропивницького,
який став старостою в Ільнику, мандат отримала Ольга Яворська, представник «Грома-
дянської позиції», працівниця Турківського відділу РАЦСу.

У Борині, на зміну Мар’яну Лабецькому, який також став керівником апарату селищної ради,  до
депутатської команди доєднався представник «Європейської Солідарності» Тарас Гартман, приват-
ний підприємець с. Комарники. Здадуть свої депутатські повноваження і три старости: Михайло Щур
(с.Либохора), Марія Момоход (с.Карпатське) та Єва Семків (с.В.Яблунька). Але рішення по них ТВК
прийматиме в кінці грудня.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

А ЯК У НАШИХ СУСІДІВ?
Ще на початку адміністративно-територіальної реформи в

Україні громади сіл Красне, Мохнате, Матків нашого району,
виявили бажання приєднатися до Козівської ОТГ.  Хоча уже сьо-
годні багато тутешніх жителів жалкують про таке рішення
й готові жити й дальше в межах Турківського району, тобто в
Боринській ОТГ. Але що вдієш: поїзд поїхав, і наразі вороття
немає.

Нещодавно відбулася установча сесія Козівської ОТГ, яку, до речі,
очолив відомий на Турківщині  Василь Щекун. Він, власне, й повідо-
мив, що ці три села об’єдналися в один старостинський округ, який
довірили очолити Михайлу Александрову – приватному підприєм-
цю. У свій час він працював у  лісовій галузі.

Щодо тих сіл, які відійшли до Східницької ОТГ,  то тут ситуація поки
що незрозуміла. За попередньою інформацією,  у старостинський
округ можуть об’єднатися Головська сільська рада Турківського
району та дві сільські ради Дрогобицького району – Довжанська та
Рибницька. Хто стане старостою, наразі не відомо. Михайло Тупи-
чак, який  тривалий час був Головським сільським головою, катего-
рично відмовляється від цієї посади і, власне, в  цьому він став уні-
кальним. По всій території Турківщини за цю посаду, образно кажу-
чи, б’ються, хоч до кінця не усвідомлюють  відповідальності за дору-
чену справу.

 А Ластівківська сільська рада, яка також ще донедавна адмініст-
ративно належала до Турківського району, може утворити старо-
стинський округ з Рибницькою. А хто стане старостою – питання з
багатьма невідомими. Східницька ОТГ це вирішить наприкінці груд-
ня.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

СІЛЬСЬКА РАДА
ПОЗБУЛАСЯ КОМП’ЮТЕРА

Напевно скориставшись тим, що сільські голови завершу-
ють свою каденцію, а новопризначені старости ще не при-
ступили до виконання обов’язків, якийсь любитель легкої
наживи вирішив, що староста має старостувати, а не сиді-
ти в комп’ютері. Так  у ніч з 2 на 4 грудня проник через вікно у
приміщення Нижньотурівської сільської ради й поцупив звідси
монітор, системний блок та клавіатуру. Таким чином спри-
чинивши збитки на суму 2 тисячі 750 гривень.

Працівники Турківського відділення поліції звертаються до всіх,
хто може мати бодай якусь інформацію про цей випадок, повідо-
мити їх за номером 102. Анонімність гарантують.

Наш кор.

ÏÎÁÈËÈ
Ñ²ËÜÑÜÊÎÃÎ ÃÎËÎÂÓ

Насправді важко зрозуміти, з якої причини виникла бійка між
сільським головою та  місцевим жителем в одному із сіл на-
шого району. Подія трапилася у вівторок, 8 грудня, о 19.00
год. В результаті, потерпілий сільський голова, який отри-
мав закритий перелом правої гомілки, звернувся до право-
охоронців, а ті  розпочали кримінальне провадження, яке й
встановить справжню причину конфлікту.

Треба сказати, що будь-який сільський голова, якщо він діє чес-
но й справедливо, без домовленостей і преференцій, матиме
конфлікт з частиною жителів. У такому випадку кажуть: «Ще ся той
не вродив, щоб усім угодив».

Наш кор.

ÌÈÕÀÉËÎ
ÄÇÞÄÇÜ ÒÀ

ÞÐ²É ÄÎÑÊ²×
âèçíà÷èëèñÿ, ó ÿêèõ êîì³ñ³ÿõ

áóäóòü ïðàöþâàòè
На останній сесії Львівської

обласної ради депутати виз-
начилися, в яких комісіях хо-
чуть працювати. Зрозуміло,
щоб був результат.  На  об-
ранців, яким Турківщина дала
велику кількість голосів,
громада покладає й великі
надії.

Так Михайло Дзюдзь працю-
ватиме в комісії з питань бюд-
жету та соціально-економічно-
го розвитку. В усіх попередніх
скликаннях, як відомо, він зай-
мався питаннями правоохорон-
ної системи. А Юрій Доскіч як
знаний підприємець, очевидно,
комфортно себе почуватиме в
комісії з питань інженерного,
житлово-комунального госпо-
дарства, інфраструктури і палив-
но-енергетичного комплексу.
Ця інформація для того, щоб
люди розуміли,   якими сфера-
ми діяльності опікуватимуться
наші обранці, виконуючи депу-
татські повноваження.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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Колектив Верхньовисоцького НВК щиросердечно вітає
бібліотекаря Катерину Михайлівну Шепіду з ювілеєм!

Шановна Катерино Михайлівно! У радісний і світлий день
Вашого народження хочемо побажати щасливого сьогодні
і радісного завтра, красивих мрій і їх здійснення,

подорожувати країнами щастя, зустрічати світанки
натхнення, кохати усім серцем,  долати будь-

які труднощі, завжди знаходити своє місце під
сонцем у цьому житті. Безмежного  Вам

людського  щастя, наповненого  гарним
настроєм і  чудовими відчуттями.

Нехай життя свій шлях торує
Між гір й долин – у дивосвіт!
Нехай Вам доля подарує
Ще безліч світлих, гарних літ!

² Í Ô Î Ð Ì À Ö ² ß
про проведення конкурсу на заміщення вакантних  посад:

 НАЧАЛЬНИКА  ВІДДІЛУ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ  ТА  КОНТРОЛЮ

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спец-
іаліста, 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 влас-
ності – не менше 2 років.

ПРОВІДНОГО  СПЕЦІАЛІСТА  ВІДДІЛУ
ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ  РОБОТИ  ТА  КОНТРОЛЮ

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне  володіння  державною мовою, навички ро-
боти на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.
ЗАВІДУВАЧА  СЕКТОРУ  ПРАВОВОЇ  РОБОТИ

ТА  ПЕРСОНАЛУ
Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спец-
іаліста, 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 влас-
ності – не менше 2 років.

ГОЛОВНОГО  СПЕЦІАЛІСТА    ВІДДІЛУ
ЕКОНОМІЧНОГО  РОЗВИТКУ  ТА  ІНВЕСТИЦІЙ

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне  володіння  державною мовою, навички ро-
боти 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 влас-
ності – не менше 1 року

ГОЛОВНОГО  СПЕЦІАЛІСТА
ФІНАНСОВОГО  ВІДДІЛУ

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне  володіння  державною мовою, навички ро-
боти 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 влас-
ності – не менше 1 року

ПРОВІДНОГО  СПЕЦІАЛІСТА
ФІНАНСОВОГО  ВІДДІЛУ

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне  володіння  державною мовою, навички ро-
боти на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які подаються на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про

ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцевого
самоврядування та проходженням служби;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками (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, вит-

рати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за фор-
мою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня

публікації оголошення в газеті, за адресою:   смт. Бориня, вул. І.Фран-
ка, 4.

Телефони для довідок: (03269)3-43-28,  (03269)3-41-18
Селищний голова М.М.ШКІТАК

Зокрема в анотації до книги
сказано: «Вже більше ніж 20
років,  як церква Покрови Пре-
святої Богородиці у Національ-
ному музеї народної архітекту-
ри та побуту України в Пирогово
стала місцем молитви для чи-
малої громади греко-католиків

Києва. А на гаївки щороку біля
неї збирається люд з усієї сто-
лиці, навіть  світлої пам’яті Бла-
женніший Любомир  приходив.
Чимало киян і гостей столиці
щодня приходять до храму, аби
пізнати  нашу історію і культуру,
адже зведений храм ще у 1792
році в с. Плоске – нині Сва-
лявського району Закарпатсь-
кої області. Згодом його пере-
везли до села Канора Воло-
вецького району, а в 1976 році
був доправлений до Пирогово і
став експонатом музею».

Як бачимо,  унікальний храм
відзначився трьома місцями, де

служив прихожанам в їхніх ду-
ховних потребах.

 Ще з кінця 1990-х років у
церкві почали звершувати бого-
служіння, зокрема на храмове
свято Покрови Пресвятої Бого-
родиці, у Світлий понеділок та
інших нагодах. Тут душпастир

уділяв   таїнства хрещення та
шлюбу. І 17 лютого 2016 року
отець і глава УГКЦ Блаженні-
ший Святослав Шевчук заснував
тут парафію. «Святе місце пус-
тим не  буває», – такими слова-
ми Блаженніший благословив
на служіння о. Романа Ільниць-
кого, якого 9 червня 2017 року
призначено адміністратором
парафії. Власне, отець Роман
перетворив музейний храм
вісімнадцятого століття на мо-
лоду парафію. Тут зародилася
постійна парафіяльна спільно-
та, що зростає як кількісно , так
і якісно. Дуже часто на богослу-

жіння до храму приходять чима-
ло жителів Турківщини, що
мешкають в Києві та
Київській області. Якось і
мені довелося побувати
там й на власні очі поба-
чити. яким беззаперечним
авторитетом користується
наш земляк у прихожан,
відчути ті винятково дружні
стосунки, що панують у па-
рафії. Це направду вели-
ка дружна християнська
сім’я.

В особливий спосіб о.
Роман піклується про мо-
лоде покоління. При па-
рафії діє катехитична шко-
ла. Щонеділі, після Боже-
ственної  літургії, діти ма-
ють заняття з катехитом,
а  під час літніх канікул для
найменших парафіян
проводять дитячі христи-
янські табори «Канікули з

Богом». Парафія має навіть
сайт, де розміщено багато ціка-
вої інформації. Є чудова вівтар-
на дружина.

Прихожани храму Покрови
Пресвятої Богородиці кажуть,
що о. Роман провів величезну
роботу в питаннях ремонту істо-
ричної та сакральної святині
згуртуванні християнської роди-
ни.

До речі, розповідь   Володи-
мира Мороза про минулу   істо-
рію та сьогоднішню будучність
церкви, а також публікацію о.
Романа Ільницького  надруко-
вано двома мовами   – украї-
нською та англійською.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

«ÊÐ²ÇÜ ÑÒÎË²ÒÒß Ï²Ä
ÏÎÊÐÎÂÎÌ ÁÎÃÎÐÎÄÈÖ²»
Нещодавно під такою назвою вийшла надзвичайно цікава

книжка, присвячена історії  сьогодні діючої дерев’яної По-
кровської церкви в Національному музеї народної архітекту-
ри і побуту України в Пирогово, що біля Києва. У ній описано
цікаві історичні події, розповіді про людей, які присвятили себе
служінню Господу. Серед таких ревних душпастирів і наш зем-
ляк, уродженець м. Турка, о. Роман Ільницький. Він сьогодні
вірою і правдою несе свою священичу місію в цьому унікаль-
ному і надзвичайно цінному в історичному контексті храмі.

 Ó ÑÅËÈÙÍ²É ÐÀÄ² –
4 ÄÅÏÓÒÀÒÑÜÊÈÕ ÊÎÌ²Ñ²¯

Одним із перших рішень, прийнятих на установчій сесії Боринської селищної ради, створено чотири
постійних депутатських комісій  та обрано їх голів. Так комісію з питань розвитку людських ресурсів,
відродження, збереження та розвитку  духовних і культурних цінностей громад, з питань прав люди-
ни, законності, депутатської етики і регламенту очолив Василь Ковальчин, а членами її стали: Леся
Білинська, Галина Іжик, Микола Антонів, Володимир Копитчак, Іван Чичерський.   У  комісії з питань
бюджету, податків, фінансів, поступ до цивілізації зголосилися працювати Василь Гакавчин, Тарас
Малець, Орест Яцкуляк, Мар’ян Лабецький, Михайло Щур, Петро Поврозник. Головою обрано Ігоря
Маркіна. До комісії з питань охорони навколишнього середовища, унікальних природних достоїнств,
земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою увійшли Богдан Черепанин, Михайло Турянський, Степан Бабунич, Петро
Дребот, Руслан Гусак. Очолив комісію Роман Богайчик. І в четвертій комісії – з питань економічного
розвитку громад та підвищення рівня життя мешканців громади, комунальної власності, енергозбе-
реження, транспорту та зв’язку – головуватиме як керівник Роман Кравчак. А працюватимуть в комісії
Марія Момоход, Микола Джура, Ірина Цюцик, Володимир Періг, Єва Семків.

Як бачимо, назви комісій є дещо оригінальними, з особливими напрямками діяльності, а відтак –
і повноваженнями.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДКЛИКАННЯ МІСЦЕ-
ВОГО ДЕПУТАТА

Місцевого депутата можна відклика-
ти тільки за певних обставин, які викла-
дені у ст. 37 Закону «Про статус депутатів
місцевих рад». За народною ініціативою
депутата місцевої ради можна відкли-
кати, якщо:

- він порушив Конституцію чи закони
України. З цього приводу має бути судо-
ве рішення, яке набрало законної сили;

- депутат протягом року пропустив
більш як половину пленарних засідань
ради, або не виконував без поважних
причин своїх обов’язків;

- депутат не виконував передвиборчу
програму, не звітував перед виборцями
та не проводив з ними робочих зустрі-
чей;

- у багатомандатному окрузі депутат не
увійшов до фракції місцевої партії, за
виборчим списком якої він обраний, або
вийшов з фракції.

ХТО МАЄ ПРАВО ІНІЦІЮВАТИ ВІДКЛИ-
КАННЯ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

Відкликати місцевого депутата за на-
родною ініціативою можна не раніше ніж
через рік з моменту набуття ним повно-
важень.

Право вносити пропозицію у такому
разі мають:

- місцева організація політичної партії,
від якої його обрано депутатом;

- громадяни України, які є виборцями
відповідного виборчого округу.

Що запускає механізм відкликання
депутата місцевого рівня

Виборці мають ухвалити на зборах
рішення про внесення пропозиції щодо
відкликання депутата місцевої ради за
народною ініціативою. При цьому ви-
борців має бути не менше:

- 30 осіб – для відкликання депутата
сільської, селищної ради;

- 100 осіб – для відкликання депутата
міської ради міста районного значення
та районної, у місті, ради;

- 300 осіб – для відкликання депутата
міської ради міста обласного значення
та районної, у місті, ради;

- 150 осіб – для відкликання депутата
районної ради;

- 400 осіб – для відкликання депутата
обласної, Київської, Севастопольської
міської ради.

Перед зборами (не пізніш як за два
дні) слід у місцевих ЗМІ повідомити дату,
місце та час їхнього проведення. Також
на самі збори має бути безперешкодний
доступ журналістів.

Утворюється ініціативна група для
збирання підписів виборців відповідно-
го виборчого округу на підтримку пропо-
зиції про відкликання депутата місцевої
ради за народною ініціативою. Кількість
членів ініціативної групи має становити
для:

- сільської, селищної, міської (міста
районного значення) ради – не менше
10 осіб;

- районної, міської (міста обласного
значення), районної в місті ради – не
менше 50 осіб;

- обласної, Київської, Севастопольсь-
кої міської ради – не менше 100 осіб.

ХТО НЕ МАЄ ПРАВА ВХОДИТИ ДО
ІНІЦІАТИВНОЇ ГРУПИ

Не можуть бути офіційними представ-
никами ініціативної групи, а також вхо-

ÇÀÁÈÐÀªÌÎ ÌÀÍÄÀÒ:
ßÊ Â²ÄÊËÈÊÀÒÈ ÄÅÏÓÒÀÒÀ ÍÀ Ì²ÑÖÅÂÎÌÓ Ð²ÂÍ²
Українці обрали 25 жовтня нових депутатів місцевих рад, і якщо вони не

захищатимуть інтереси виборців, законодавство дозволяє ініціювати про-
цедуру відкликання таких депутатів. Як працює імперативний мандат, що
може стати причиною відкликати депутата сільської, селищної, районної
чи обласної ради, а також – як це зробити? Остання редакція закону «Про
статус депутатів місцевих рад» була у липні 2020 року і стосувалася змін,
які дозволяють припинити функції депутата сільської, селищної, міської,
районної у місті, районної або обласної ради – за народною ініціативою. Таке
відкликання можуть ініціювати як виборці, так і місцевий осередок партії, від
якої обирався депутат.

дити до її складу, посадові та службові
особи органів державної влади, органів
влади Автономної Республіки Крим та
органів місцевого самоврядування,
військовослужбовці, судді, працівники
судів та правоохоронних органів.

Якщо вже виборця обрали офіційним
представником ініціативної групи, він не
може бути звільнений із роботи, пере-
ведений на нижчу посаду з підстав, по-
в’язаних із виконанням його обов’язків
в ініціативній групі.

Щодо зборів виборців, їх забороняєть-
ся проводити в органах державної вла-
ди, органах місцевого самоврядування,
у місцях видачі заробітної плати, пенсій,
допомоги, стипендій, інших соціальних
виплат, надання благодійної допомоги.

Якщо депутата вирішила відкликати
партія, від якої він обрався, то відповід-
не рішення ухвалюється на зборах (кон-
ференції) цієї організації не менш як дво-
ма третинами голосів присутніх учасників
зборів.

Протокол зборів (конференції) надси-
лається політичній партії для розгляду
питання про відкликання депутата
місцевої ради її вищим керівним орга-
ном.

ТЕРМІНИ ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕРВИБОР-
ЧКОМУ ПРО ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА

Повідомлення про внесення пропо-
зиції про відкликання депутата місцевої
ради за народною ініціативою пере-
дається у місцеву територіальну вибор-
чу комісію у триденний термін – після дня
проведення зборів виборців (ст. 39 За-
кону «Про статус депутатів місцевих
рад»). Така ж процедура для партії, яка
вирішила відкликати депутата.

До повідомлення додається витяг з
протоколу зборів, у якому зазначають-
ся:

- дата, місце проведення зборів;
- кількість учасників;
- хід обговорення пропозиції щодо

відкликання депутата;
- зміст ухваленого рішення;
- персональний склад ініціативної гру-

пи.
Голова тервиборчкому наступного дня

від дня одержання повідомлення про
проведення зборів виборців чи зборів
(конференції) місцевої політичної партії,
інформує депутата та місцеву раду.

СКІЛЬКИ ТРЕБА ЗІБРАТИ ПІДПИСІВ ЗА
ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА

На підтримку пропозиції про відкли-
кання депутата має бути зібрано більше
підписів, ніж за нього проголосувало
виборців.

У єдиному багатомандатному вибор-
чому окрузі має бути зібрана така
кількість підписів, що є більшою за ви-
борчу квоту, яка була визначена згідно із
Виборчим кодексом України під час про-
ведення виборів, за результатами яких
він був обраний депутатом.

Підписи починають збирати на наступ-
ний день, після повідомлення терви-
борчкому. Це потрібно зробити у такий
термін:

- у разі відкликання депутата сільської,
селищної, міської (міста районного зна-
чення) ради є 10 днів;

- у разі відкликання депутата район-
ної, міської (міста обласного значення),
районної в місті ради – 20 днів;

- у разі відкликання депутата обласної,

Київської, Севастопольської міської
ради – 30 днів.

ЩО МАЄ ВКАЗАТИ ВИБОРЕЦЬ, ЯКИЙ
ПІДПИСУЄ ЛИСТА ЗА ВІДКЛИКАННЯ
ДЕПУТАТА

Виборець, який підтримує вимогу щодо
відкликання депутата, власноруч на
підписному листі зазначає власне
прізвище, ім’я та по батькові, число,
місяць і рік народження, відомості про
громадянство, серію та номер паспорта
громадянина України (тимчасового по-
свідчення громадянина України для
осіб, недавно прийнятих до громадян-
ства України), адресу місця проживан-
ня. Після цього виборець ставить на
підписному листі дату підписання та свій
підпис.

Не мають право збирати підписи по-
садові особи органів державної влади,
органів місцевого самоврядування.

ДЕ НЕ МОЖНА ЗБИРАТИ ПІДПИСИ ЗА
ВІДКЛИКАННЯ ДЕПУТАТА

Забороняється збирати підписи:
- в органах державної влади;
- органах влади Автономної Республі-

ки Крим;
- органах місцевого самоврядування;
- на підприємствах, в установах та

організаціях (крім партійних органі-
зацій);

- у місцях видачі заробітної плати,
пенсій, допомоги, стипендій, інших соц-
іальних виплат, надання благодійної до-
помоги.

Забороняється платити коштами, то-
варами або послугами за підписи за
відкликання депутата, а також пере-
шкоджати виборцю у підтримці цієї про-
позиції.

ТЕРМІНИ УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ТЕРВИ-
БОРЧКОМОМ

Зібрані підписи передаються до тери-
торіальної виборчої комісії, що встано-
вила результати відповідних місцевих
виборів, яка має провести перевірку
процедури та поданих документів у такі
терміни:

- у разі відкликання депутата сільської,
селищної, міської (міста районного зна-
чення) ради – протягом 10 днів з дня
отримання матеріалів;

- у разі відкликання депутата район-
ної, міської (міста обласного значення),
районної в місті ради – протягом 20 днів
з дня отримання матеріалів;

- у разі відкликання депутата обласної,
Київської, Севастопольської міської
ради – протягом 30 днів з дня отриман-
ня матеріалів.

З метою вибіркової перевірки досто-
вірності підписів у підписних листах тер-
виборчком скеровує запит до відповід-
ного територіального органу поліції.

Поліція проводить вибіркове опиту-
вання громадян, відомості стосовно яких
містяться у підписних листах, та інфор-
мує територіальну виборчу комісію про
результати такої перевірки не пізніш як
на п’ятий календарний день від дня от-
римання запиту виборчої комісії.

ЯКІ ПІДПИСИ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ
Під час встановлення кількості ви-

борців, які підтримали пропозицію про
відкликання депутата, не враховуються
підписи:

- у разі відсутності у підписному листі
всіх, або окремих відомостей про вибор-
ця, а також виявлення недостовірних
відомостей;

- записи та підписи, зроблені
замість виборця іншою особою;

- зроблені особою, яка не є виборцем
відповідного багатомандатного, одно-
мандатного виборчого округу, або на
день підпису не мала права голосу;

- якщо виборець підписався декілька
разів;

- якщо підпис виборець зробив із по-
рушенням терміну.

Під час встановлення, на підставі
підписних листів, кількості виборців, які
підтримали відкликання депутата місце-
вої ради, не враховуються підписні лис-
ти:

- якщо підписи виборців зібрала осо-
ба, яка не є членом відповідної ініціа-
тивної групи та/або на день збору
підписів не мала права голосу;

- у яких відсутні відомості, або які
містять недостовірні відомості про осо-
бу, яка збирала підписи виборців;

- у яких підписи громадян України
зібрані у заборонених для цього місцях;

- які не відповідають встановленій
формі.

ХТО УХВАЛЮЄ РІШЕННЯ ПРО ВІДКЛИ-
КАННЯ ДЕПУТАТА

За результатами перевірки, територі-
альна виборча комісія виносить ухвалу
про підсумки збору підписів. Якщо
підписів достатньо, під час ініціювання
відкликання депутата дотримані усі ви-
моги, територіальна виборча комісія ух-
валює рішення про відкликання депута-
та за народною ініціативою.

Якщо були допущені порушення офор-
млення підписних листів, або кількість
підписів виборців недостатня, або не
дотримані терміни, тервиборчком ухва-
лює рішення про припинення ініціативи
щодо відкликання депутата місцевої
ради.

У разі відкликання депутата з ініціати-
ви політичної партії, її вищий керівний
орган розглядає звернення тервиборч-
кому щодо відкликання депутата, прото-
кол зборів (конференції) місцевої орган-
ізації політичної партії та вирішує –
відкликати такого депутата, або відмо-
вити в задоволенні цієї пропозиції.

Рішення вищого керівного органу
партії, прийняте відповідно до її статуту,
передається до відповідної територіаль-
ної виборчої комісії, яка інформує про
зміст рішення ініціативну групу.

У разі відкликання депутата, його
місце має посісти наступний за чергові-
стю кандидат у депутати від місцевої
організації політичної партії, або терви-
борчком призначає проміжні вибори
депутата у відповідному багатомандат-
ному виборчому окрузі.

Рішення, дії, або бездіяльність вибор-
чої комісії можуть бути оскаржені в су-
довому порядку, встановленому Кодек-
сом адміністративного судочинства Ук-
раїни.

ЧИ МОЖНА СПРОБУВАТИ ЩЕ РАЗ
ВІДКЛИКАТИ ДЕПУТАТА МІСЦЕВОЇ РАДИ

Питання про відкликання депутата
місцевої ради може бути порушено по-
вторно у будь-який час. Усі описані вище
процедури необхідно пройти знову.

Також слід пам’ятати, що депутат має
гарантії своїх прав під час розгляду його
відкликання. Депутата повідомляють
про дату, час і місце проведення зборів
виборців, на яких розглядатимуть це
питання. Такий депутат має право на
гарантований виступ на зборах до мо-
менту прийняття відповідного рішення
для пояснення своєї позиції.

Партія, яка хоче відкликати свого де-
путата, також має письмово повідомити
його про дату, час і місце проведення
зборів (конференції) місцевого партійно-
го осередку. Також депутат має право
виступити. Неприбуття на збори чи кон-
ференцію депутата, який був належно
повідомлений про них, не перешкоджає
розгляду питання.

Депутат місцевої ради має право бути
присутнім під час розгляду вищим керів-
ним органом політичної партії звернен-
ня тервиборчкому щодо його відкликан-
ня за народною ініціативою чи протоко-
лу зборів (конференції) місцевої органі-
зації політичної партії, на якому виріше-
но його відкликати. А також на засідан-
нях тервиборчкому під час розгляду ним
питань щодо припинення функцій депу-
тата.

Микола КАРПАТСЬКИЙ.
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– Станом на сьогодні Туркі-
вський територіальний центр
соціального обслуговування,
якщо взяти окремо по
Турківській міській ОТГ, обслу-
говує 272 людини, по Бо-
ринській селищній ОТГ – 162. З
1 січня наступного року відбу-
деться підвищення мінімальної
заробітної плати на 20 відсотків,
а, отже, й зростуть видатки
місцевих бюджетів. Ми зробили
відповідний розрахунок ви-
датків з надання соціальних
послуг як для однієї громади,
так і для другої, і довели до відо-
ма голів обох територіальних
громад.  Наприклад, щодо Бо-
ринської ОТГ, то тут є три варі-
анти – або створювати якусь
структуру з надання соціальних
послуг, або нічого не створюва-
ти, або ж делегувати ці повно-
важення Турківській ОТГ. Щодо
Турківської ОТГ, то ми довели
до відома керівництва, що в
Турці для роботи подібної струк-
тури є добротне приміщення,
яке має всі відповідні вимоги
доступності, а це вже великий
плюс, – ділиться своєю думкою
щодо реорганізації Турківсько-
го територіального центру соц-

іального обслуговування його
директор Володимир Данчи-
шак. – У штаті терцентру є 48
соціальних робітників і 160 дог-
лядальників. Доглядальники
працюють згідно цивільно-пра-
вової угоди, тому з ними в будь-
який момент можна її розірва-
ти. До речі, в деяких населених
пунктах немає доглядальників,
в інших  –  працюють соціальні
робітники – як де виходить. Бух-
галтерським відділом терцент-
ру  проведено розрахунки, де і
що можна буде зробити в разі
ліквідації, хто може обійтися
без соціального обслуговуван-
ня, а хто – ні. Ми уважно про-
аналізували весь контингент
людей, які знаходяться на об-
ліку у Турківському терцентрі. І
що ж виходить? У Турківській
ОТГ є  235 одиноких осіб, яких
потрібно буде обслуговувати, у
Боринській ОТГ – 111. Кілька
десятків людей, яких ми, так би
мовити, відкинули, ще зможуть
якось дати собі раду. Це в ос-
новному особи ІІІ-ї групи інвалі-
дності, які, згідно закону, підля-
гають соціальному обслугову-
ванню. Ось такою є наша про-
позиція, а яке рішення прий-

муть об’єднані територіальні
громади, який штат соціальних
робітників на запропоновані
нам кошти можна буде утриму-
вати, побачимо після затверд-
ження місцевих бюджетів. Усе
залежатиме від спроможності
громади. Ми консультуємося з
даного питання з сусідніми рай-
онами, і всюди така ж ситуація,
як у нас. Якщо порахувати
вартість обслуговування однієї
особи, яку обслуговуємо на
постійній основі, тобто на дому,
то в рік вона сягає від 22 до 25
тисяч гривень, без врахування
періодичних послуг (постригти-
ся, отримати гуманітарну допо-
могу, відремонтувати одяг).
Вартість утримання однієї лю-
дини в будинку-інтернаті в
місяць коштує 7 тисяч гривень.
Тому обслуговування на дому є
набагато дешевшим. Думаю, що
рано чи пізно, у ході реоргані-
зації соціальних структур, це пи-
тання буде тільки загострюва-
тися, і ті громадяни, що зараз
стоять у нас під дверима, очіку-
ючи на прийом, будуть зверта-
тися зі своїми болями і скарга-
ми до голів ОТГ. На превеликий
жаль, є такі люди, які вкрай по-
требують соціальної допомоги
і підтримки. Лише на території
Турківської ОТГ сьогодні є 10
лежачих, і стільки ж лежачих
осіб на території іншої об’єдна-
ної територіальної громади. Є
такі, що пересуваються тільки в
межах свого будинку і не мають
змоги навіть у магазин піти, роз-
топити  піч чи зварити щось по-
поїсти. Особливо взимку таким
немічним дуже важко. Раніше
влаштовували на зиму одиноких
пристарілих і хворих людей в
медичні заклади Лімни, Ясе-

ниці, Ільника, де вони були в
теплі, у безпеці, не голодні.
Зараз як бути з такими людь-
ми, я просто не знаю. Питан-
ня болюче і досить нагаль-
не, і його не можна відкла-
дати у довгий ящик, адже
йдеться про людські життя.
Роботу соціального робітни-
ка ніби й не видно: комусь
щось приніс, допоміг полаго-
дити стілець чи двері, випра-
ти постіль, одежу, зварити
обід, нарубати дров, прине-
сти з магазину продукти, з
аптеки – ліки, зміряти арте-
ріальний тиск… А тепер, в
час пандемії, для одиноких
обмеження контактів та са-
моізоляція стали справжнім
випробуванням. І якщо нашу
установу ліквідувати взагалі,
проблема стоятиме досить
гостро і може призвести до
соціальної напруги в
суспільстві.

 За словами Володимира Іва-
новича, він уже мав розмову з
головами ОТГ. Ярослав Пара-
щич пообіцяв, що буде намага-
тися щось робити і створювати
структурний відділ  для соціаль-
ного обслуговування, але не в
такій кількості буде його штат,
як зараз. Михайло Шкітак наго-
лосив, що доки він не побачить
цифр по бюджету громади, нічо-
го обіцяти не буде. Словом, усе
упирається в кошти, бо кожну
копійку, як мовиться, треба ре-
тельно порахувати.

 Більш спроможні громади,
які вже працюють в Україні, на
базі розформованих територі-
альних центрів та центрів соц-
іальних служб сім’ї, дітей та мо-
лоді створили центри соціаль-
них послуг з відповідним шта-
том, затвердили їх структуру та
положення. До відділу соціаль-
ної допомоги вдома, відділу
організації надання адресної
натуральної та грошової допо-
моги, відділу соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді дода-
ли службу з перевезення осіб з
інвалідністю та дітей з інвалідн-
істю, які мають порушення опор-
но-рухового апарату, та відділ
соціальної реабілітації. Такі

центри мають власний транс-
порт для налагодження соц-
іальних перевезень у громаді.
А в старостинських округах ство-
рили подібні мініцентри надан-
ня соціальних та реабілітацій-
них послуг – там працюють 2-3
соціальні робітники, фахівець з
реабілітації, психолог. На тери-
торіях спроможних громад ак-
тивно створюють будинки сімей-
ного типу, патронатні сім’ї. Люди
задоволені роботою центру соц-
іальних послуг, бо бачать, як
про них дбають у громаді.

В інших громадах діє програ-
ма «Хай живуть старенькі». На-
вколо кожної одинокої немічної
людини створюють таку собі
«мережу солідарності». До неї
входять родичі, якщо такі є, сус-
іди, волонтери, школярі, меди-
ки, навіть продавці. Ці люди
підтримують зв’язок та допома-
гають стареньким за необхід-
ності. Й ті бачать, що вони не
самотні.

Співчуття – всюди однакове.
Різні лише способи, як можна
його проявити. Тож потрібно не
причини шукати, а можливості,
щоб люди, які чекають на нашу
допомогу, не залишилися  сам
на сам зі своїми проблемами.

Ольга ТАРАСЕНКО.

ÍÅ ÇÀÁÓÂÀÉÌÎ ÏÐÎ
ËÞÄÅÉ, ßÊ² ÏÎÒÐÅÁÓÞÒÜ

ÍÀØÎ¯ Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ
Разом зі створенням на Турківщині двох громад – Турківсь-

кої міської та Боринської селищної – розпочнеться реформу-
вання системи надання послуг. Уже запущено процес
ліквідації Турківського територіального центру соціально-
го обслуговування (надання соціальних послуг). Децентралі-
зація має створити умови для поліпшення якості послуг у
громадах, в тому числі - й соціальних, а для цього необхідно
використати всі можливості. До початку створення об’єдна-
них територіальних громад соціальні послуги надавали не
тільки територіальний центр соціального обслуговування,
але й центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. Сьо-
годні є потреба створення на  базі громад підрозділу, який
надаватиме весь спектр соціальних послуг тим, хто справді
їх потребує.

А мені у цьому контексті пригадався один із пунктів
передвиборчої програми тоді кандидата, – а сьогодні
депутата Самбірської районної ради, – директора АТП
«Тур-Авто» Романа Думича. Уже тоді він розумів, що з
новим адміністративно-територіальним поділом дове-
деться відкоригувати транспортну логістику  і заявив
про готовність до співпраці, наголосивши, що в разі не-
обхідності, проблеми будуть вирішені максимально
швидко. Власне  з цих міркувань я зателефонував Ро-
манові Володимировичу й попросив  прокоментувати
недавню обіцянку, яка вже зараз стає актуальною на
порядку денному.

– Без жодних застережень я готовий вирішувати всі
питання транспортної логістики, з урахуванням поба-
жань громадян, моїх виборців, та з вигодою для грома-

ди, – каже Роман Думич. – Хочу сказати, що в обох гро-
мадах це питання практично вирішено давно і велико-
го корегування не потребує. Є, правда, деякі питання
по Боринський ОТГ.  Я готовий до діалогу з селищним
головою Михайлом Шкітаком, з  сільськими староста-
ми, щоб обговорити всі деталі  й відпрацювати нюанси.
Принагідно хочу повідомити, що громада вправі виста-
вити на тендер будь-який маршрут в межах адмініст-
ративно-територіальної території, тобто громади. Якщо
маршрут виходить за її межі, потрібно, щоб тендер ого-
лошувала Львівська ОДА. А, як відомо, обласна влада
оголошує його раз на 5 років. Так на діючі маршрути він
відбувся в  2019 році. Усі ці маршрути, зрозуміло, функ-
ціонують, і ми не маємо права їх змінювати. Але ми
готові забезпечити транспортом усі внутрішні маршру-

ЩОБ БУЛО ЗРУЧНО І ВИГІДНО
Про транспортну логістику в громадах

Зараз, в часі адміністративно-територіальної реформи, на порядку денному, як і було прогнозовано,
стоїть питання максимально зручного і вигідного забезпечення людей, навіть із найвіддаленіших сіл,
транспортним сполученням із адміністративним центром – м. Турка та селищем Бориня. І якщо у
першому випадку ситуація практично  роками відрегульована, то на  Боринському кущі вона потребує
допрацювання. Розуміючи дану проблему та необхідність її  вирішення, із врахуванням усіх побажань
громади, нещодавно обраний голова Боринської селищної ради Михайло Шкітак озвучив її на першій
установчій сесії.

ти після прове-
дення тендеру. А
допоки тривати-
ме ця процеду-
ра, щоб ситуа-
цію, як кажуть,
вирішити макси-
мально швидко,
можемо підпи-
сати з громадою
т и м ч а с о в и й
дозвіл до 3-х
місяців і з на-
ступного дня на-
давати транс-
портні послуги.
Зрозуміло, важ-
ливо, щоб такий
маршрут був , як
кажуть, самодо-
статній, не збитковий. Власне тому я пропоную найб-
лижчим часом зустрітися й обговорити в деталях транс-
портну мережу не лише в Боринський, а й в Турківській
громаді. Хочу, щоб пропозиції від громад були проду-
мані, виважені, щоб відкорегована мережа ефективно
працювала не декілька місяців, а впродовж багатьох
років. Усі пропозиції мають бути збалансованими, гли-
боко проаналізованими, а не щось на зразок – я так
хочу – і так має бути.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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14 грудня святкує свій ювілейний день народження наша
рідненька матуся, турботлива бабуся – Ганна Василівна
Цюцик із Багнуватого.

Вітаючи люблячу ювілярку з  цим прекрасним життєвим
святом, її сини – Василь з дружиною Марією, Віталій з
дружиною Марією, Михайло з дружиною Оксаною;  дочки –
Галина з чоловіком Андрієм, Світлана з чоловіком Михайлом;
онуки   – Лілія з Іваном, Михайло, Ніна, Володимир, Павло,
Володимир, Юрій, бажають дорогій людині
міцного здоров’я, родинного тепла,
добра і довголіття.

Про кожного з нас у Вас біль і
тривога,

За кожного – радість і світлі
думки.

Здоров’я, рідненька, Вам, щастя й
достатку

На довгі-предовгі роки.
Нехай Господь завжди у поміч буде,
А Мати Божа береже від зла.
Багато світлих днів та щастя
Бажаєм Вам на многії літа!

Колектив ветеринарної медицини Турківського району
сердечно вітає з ювілеєм, який відзначила  6 грудня, завіду-
вача Бітлянської дільниці ветеринарної медицини Іванну
Дмитрівну Дружич і бажає шановній ювілярці  невичерпної
енергії й оптимізму,  міцного здоров’я, душевного тепла,  до-
статку й благополуччя, прихильності долі та рясних Божих

благословінь.
Хай квітнуть Ваші дні, як трави
влітку,

І будуть в них сердечність і теп-
ло,

Щоб у житті було чому радіти,
А смутку у душі ніколи не було.
Хай поруч з Вами  ангел Ваш ле-

тить
І береже Вас від біди повсюди.

Нехай несе Вам радість кожна мить
І благодать Господня з Вами буде!

Зокрема не прийматимуть
документи для:

1) надання субсидій для
відшкодування витрат на опла-
ту ЖКП, придбання скраплено-
го газу, твердого та рідкого пічно-
го побутового палива;

2) надання щомісячної грошо-
вої допомоги особі, яка прожи-
ває разом з особою з інвалідні-
стю І чи ІІ групи внаслідок психі-
чного розладу, яка, за виснов-
ком лікарської комісії медично-
го закладу, потребує постійного
стороннього догляду, на догляд
за нею;

3) надання державної допо-
моги сім’ям з дітьми, передба-
чених Законом України «Про
державну допомогу сім’ям з
дітьми»;

4) надання державної соц-
іальної допомоги малозабез-
печеним сім’ям;

5) виплати грошової компен-
сації вартості санаторно-курор-
тного лікування деяким катего-
ріям громадян;

6) призначення державної
соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію,
та особам з інвалідністю, дер-
жавної соціальної допомоги на
догляд;

7) виплати компенсацій та
допомоги певних видів, перед-
бачених Законом України «Про
статус і соціальний захист гро-
мадян, які постраждали внасл-
ідок Чорнобильської катастро-
фи»;

8) надання тимчасової дер-
жавної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати алі-
ментів, не мають можливості
утримувати дитину, або місце
проживання їх невідоме;

9) взяття на облік особи з інва-
лідністю для забезпечення лег-
ковими автомобілями, зазначе-
ними в абзаці шостому статті 1
Закону України «Про автомоб-
ільний транспорт»;

10) надання окремим катего-
ріям осіб послуг із комплексної
реабілітації (абілітації);

11) виплати грошової компен-
сації замість санаторно-курор-
тної путівки та вартості само-
стійного санаторно-курортного
лікування деяким категоріям
осіб з інвалідністю;

12) виплати одноразової ви-
нагороди жінкам, яким при-
своєно почесне звання України
«Мати-героїня»;

13) надання щомісячної ад-
ресної допомоги внутрішньо
переміщеним особам для по-
криття витрат на проживання, в
тому числі на оплату житлово-
комунальних послуг;

14) виплати одноразової гро-
шової допомоги у разі загибелі

(смерті) або інвалідності волон-
тера внаслідок поранення (кон-
тузії, травми або каліцтва), от-
риманого під час надання во-
лонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичної
операції, здійснення заходів із
забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стри-
мування збройної агресії Рос-
ійської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, бойових дій
та збройного конфлікту;

15) виплати одноразової ком-
пенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської ката-
строфи, інших ядерних аварій,
ядерних випробувань, військо-
вих навчань із застосуванням
ядерної зброї, та щорічної до-
помоги на оздоровлення дея-
ким категоріям громадян;

16) надання щорічної грошо-
вої допомоги для компенсації
вартості путівок санаторно-ку-
рортним закладам та закладам
відпочинку, здійснення доплат
за рахунок власних коштів, вип-
лати грошової компенсації гро-
мадянам, які постраждали внас-
лідок Чорнобильської катаст-
рофи;

17) оплати послуг патронат-
ного вихователя та виплати соц-
іальної допомоги на утримання
дитини в сім’ї патронатного ви-
хователя;

18) виплати одноразової ма-
теріальної допомоги непрацю-
ючим малозабезпеченим осо-
бам, особам з інвалідністю та
дітям з інвалідністю;

19) виплати допомоги на
дітей, які виховуються у багато-
дітних сім’ях;

20) надання пільг на оплату
житлово-комунальних послуг,
придбання твердого палива і
скрапленого газу – у грошовій
формі;

21) призначення державної
соціальної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, гро-
шового забезпечення батькам-
вихователям і прийомним бать-
кам за надання соціальних по-
слуг у дитячих будинках сімей-
ного типу та прийомних сім’ях
за принципом «гроші ходять за
дитиною»;

22) виплати грошової компен-
сації вартості одноразової нату-
ральної допомоги “пакунок ма-
люка”.

У зв’язку з тим управління
соціального захисту населен-
ня Турківської РДА повідом-
ляє, що вказаними змінами,
зокрема передбачено, що:

– заяви з необхідними доку-
ментами приймають уповнова-
жені посадові особи виконавчо-
го органу сільської, селищної,

міської ради відповідної тери-
торіальної громади (далі —по-
садові особи виконавчого орга-
ну) та посадові особи центру на-
дання адміністративних послуг,
які передають їх протягом трьох
робочих днів з дати їх надход-
ження відповідному структурно-
му підрозділу з питань соціаль-
ного захисту населення;

– починаючи з 01 січня 2021
року, заяви з необхідними до-
кументами приймають від гро-
мадян структурні підрозділи з
питань соціального захисту на-
селення районних держадм-
іністрацій лише у разі надіслан-
ня їх поштою, або в електронній
формі (через офіційний веб-
сайт Мінсоцполітики, інтегро-
вані з ним інформаційні систе-
ми органів виконавчої влади та
органів місцевого самовряду-
вання або Єдиний державний
веб-портал електронних по-
слуг);

– до 01 березня 2021 року
посадова особа виконавчого
органу або центру надання ад-
міністративних послуг, яка прий-
має заяву з необхідними доку-
ментами, за наявності технічної
можливості, реєструє заяву та
формує електронну справу (за-
повнює відповідні електронні
форми з використанням інфор-
маційних систем Мінсоцполіти-
ки) і не пізніше наступного ро-
бочого дня надсилає електрон-
ну справу відповідному струк-
турному підрозділу з питань
соціального захисту населення
засобами електронного зв’язку
через інформаційні системи
Мінсоцполітики з дотриманням
вимог Законів України «Про
електронні документи та елек-
тронний документообіг», «Про
електронні довірчі послуги»,
«Про захист інформації в інфор-
маційно-телекомунікаційних
системах»;

– з 01 березня 2021 року зая-
ви з необхідними документами
приймають посадові особи ви-
конавчого органу або центру
надання адміністративних по-
слуг виключно з формуванням
електронної справи; заяви з
необхідними документами
(після формування електронної
справи) у паперовому вигляді
передаються відповідному
структурному підрозділу з пи-
тань соціального захисту насе-
лення не рідше ніж раз на два
тижні.

Від редакції: Це нововведен-
ня стане першим і, очевидно,
серйозним випробуванням для
нещодавно призначених ста-
рост, особливо для тих, хто в
попередній, чи у декількох по-
передніх каденціях, був
сільським головою, і окрім
того, що ставив підписи на
документах, в плані докумен-
тообігу більше нічого не робив.
Хоча й серед таких можуть
бути  особи, які, в разі потре-
би, швидко вчаться, вникаючи
у найменші тонкощі справи.

Підготував
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Ç 1 Ñ²×Íß 2021 ÐÎÊÓ
ÏÐÈÏÈÍßÞÒÜ ÏÐÈÉÎÌ

ÄÎÊÓÌÅÍÒ²Â Â²Ä ÃÐÎÌÀÄßÍ
Постановою КМУ від 28.10.2020 № 1035 внесено зміни до

законодавства, за якими 1 січня 2021 року органи соціально-
го захисту населення припиняють прийом документів від гро-
мадян для призначення державних допомог, пільг та субсидій.
Надавати такі адміністративні послуги соціального харак-
теру будуть уповноважені особи виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної
громади та посадові особи центру надання адміністратив-
них послуг.

 УКРАЇНСЬКА ХУСТИНА –
СИМВОЛ ЛЮБОВІ І ЗЛАГОДИ

У понеділок, 7 грудня,  в день   святої великомучениці  Кате-
рини – заступниці жінок,  українки по всьому світу взяли
участь у флешмобі «День української хустки». Не стали ви-
нятком тут  і жінки Турківщини. Особливо активно  підтри-
мали заклик продемонструвати українську хустину  праців-
ниці бібліотек, районного Народного дому,  сільських народ-
них домів, навчальних закладів. На своїх сторінках у соціаль-
них мережах вони викладали   власні світлини і демонструва-
ли різноманіття краси української хустини.

До слова, День української хустки почали відзначати  зовсім не-
давно – лише рік тому –  з ініціативи групи громадських діячів,
акторів та успішних жінок України. Запроваджено свято з метою
об’єднати жінок різного фаху, віку та національності для збере-
ження українських традицій. Адже з давніх-давен в українських
сім’ях оберегом, символом любові й злагоди слугувала саме хуст-
ка. Дівчата та жінки раніше носили хустку впродовж усього року.
При цьому вона була обов’язковим головним убором заміжньої
жінки. Хустка була ознакою соціального стану жінки: молодиці
носили білі або яскраві хустки, старші жінки – темні, вдови – чорні.
Вона також свідчила і про рівень достатку родини, адже заможні
жінки покривали голову хустками із дорогих тканин, бідні – із де-
шевших.

Ольга ТАРАСЕНКО.

Об'єднання "Самопоміч" щиро дякує усім жителям Турківської
громади , які виконали свій громадянський обов'язок - прийшли на
дільниці 25 жовтня 2020 р. та проголосували. Особливо дякуємо
тим виборцям, які довірили свій голос нашій команді! Кожен голос
для нас важливий - це Ваша підтримка, Ваша довіра та Ваші спод-
івання на краще! Усвідомлюємо відповідальність, яка на нас по-
кладена і обіцяємо виправдати Ваш вибір та плідно, наполегливо
працювати для розвитку нашої громади та блага кожного її жителя!

Ще раз дякуємо Вам за довіру!!! Ваша "САМОПОМІЧ" Турківщини.
Микола Лило, Василь Костишак,

Ірина Ільницька, Олександр  Гвоздінський.
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Продовження книги Павла Штепи «Московство».
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(продовження на 7 стор.)

ÐÓÉÍ²ÂÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÒÂÀ
(продовження розділу)

Доречно сказати про один з виявів почуття національної
нижчості у наших істориків. Вони називають Олега, Ольгу,
Святослава, Володимирів так, як називали їх наші літописці.
А людська мова – це живий організм, що розвивається, з’яв-
ляються нові слова, старі слова набувають нового змісту.
В X-XV ст. український титул “великий князь” означав якраз
те, що в Західній Європі титул “король”. І справді, всі захід-
ноєвропейські автори титулували тоді і титулують тепер
Олега, Ольгу, Святослава, Володимирів та інших володарів
України “королями”, а часом й імператорами. Тепер украї-
нське слово “князь” означає особу вищої аристократії, як у
західніх європейців “герцог”, “граф” тощо. До 1917 р. в мос-
ковській імперії було кілька десятків князів. У маленькій Грузії
теж кілька десятків. Перекладаючи літописи X-XVII ст., наші
автори перекладають архаїчні слова, що тепер мають інший
зміст, сучасними, інакше читач багато чого не зрозуміє. Чому
ж вони не перекладають застаріле “великий князь” на “ко-
роль”? Адже знають, що володарі найбільшої і найкультурн-
ішої тоді в Європі держави – України-Руси були ІМПЕРАТОРА-
МИ, а не графами, герцогами. Москвини назвали своїх дрібних
князів “царями”, хоч вони не заслуговували навіть титула
“князь”. Українські міста і села мали повне місцеве самоуп-
равління споконвіку ще й до Руської держави. За короля
Ярослава Мудрого Україна мала вже свою власну збірку
законів звичаєвого права “Руська Правда”, що їх створив
наш народ за тисячоліття. Як ми вже згадували, упорядники
“Руської Правди” не взяли з грецького права нічого, що не
узгоджувалося з українським звичаєвим правом, наприк-
лад, жорстоких тілесних покарань, смертної кари, не взяли
упослідження жінки, не взяли не християнського ставлення
до невільників і т.п. Але за образу честі “Руська Правда”
карала тяжче, ніж за фізичне ушкодження. Московський про-
фесор права В.Владімірський-Буданов у книжці “Обзор рус-
ского права” свідчить, що в московському законодавстві і
правосвідомості немає найменшого сліду впливів “Руської
Правди”.

За доби Литовсько-Руської держави наші правники допов-
нили в XVI ст. “Руську Правду” і це доповнене видання на-
звали “Литовським Статутом”. Пригадаймо, що державною
мовою була тодішня українська. Литовсько-Руська держава
була вже конституційною монархією зі своїм парламентом –
Сеймом, що зібрався вперше 1401 року. Разом з “Литовсь-
ким Статутом” наші правники кодифікували 1499 року украї-
нське звичаєве право міського самоуправління. Тоді в
Західній Європі міста також мали самоуправління за т.зв.
Магдебурзьким правом. Наші правники знали його, але, як і
за Ярослава, не брали з Магдебургзького права нічого, що не
узгоджувалося з українським. Отже, і збірка законів про са-
моуправління міст є власним твором українського народу.
А німецькі історики (за ними і наші) чомусь назвали цю нашу
збірку також Магдебурзьким правом. “Литовський Статут” і
“Магдебурзьке право” були демократичні, самоуправління
було справжнім. А це заперечувало московське централізо-
ване, деспотичне безправ’я. Та скасувати їх Московщина не
мала сили довго після Переяславської поразки 1654 року,
лише поступово, в міру зміцнення своєї влади в Україні, щораз
більше їх порушувала. Магдебурзьке право скасувала 1835
року, а Литовський Статут – 1842 року.

Українська літературна мова зародилася ще в першому
тисячолітті до РХ. Найстаршу писану звістку про неї маємо
в “Житії св.Костянтина”, де оповідається, що св.Костянтин
(св.Кирило) знайшов 860 року в Корсуні (Херсонесі) св.Єван-
геліє та Псалтир, писані “руськими письменами”, і людину,
що читала йому їх. Св.Кирило народився і виріс у грецькому
місті Солунь, де половина населення були слов’яни, отже
знав обидві мови. Отже, та мова розвивалася століттями
перед 860 роком. Тому-то й змогли українці писати наукові
твори в XI ст. – митрополити Іларіон (1051), Клим Смолятич
(1155), єпископ Кирило Турівський (1130-1182), Данило Па-
ломник (1108), Теодосій Печерський (1035-74), невідомий на
ім’я автор “Слова о полку Ігоревім” (1187), літописи XI і пізніших
сторіч, М.Смотрицький (1587), Х.Філарет (1596-1608), І.Ви-
шенський (помер 1625), автор українського словника Л.Зи-
заній (1596), автор другого українського словника П.Берин-
да (1627), К.Ставровецький (1620), Е.Плетенецький (1617),
З.Копистенський (1620), митрополит П.Могила (1596-1647),
С.Косів (1653), П.Голятовський (1659), Л.Баранович (1666),
А.Радивиловський (1676), С.Мокрієвич (1697), Д.Туптало
(1689-1705) та інші. Кожний з них мав найвищу європейську
освіту, знав тодішні міжнародні наукові мови: латинську та
старогрецьку. Вони переклали багато творів європейських
філософів, науковців, письменників. В XVII ст., крім філо-
софських та богословських творів, українці написали бага-
то поетичних, театральних: К.Сакович, М.Довгалевський,
С.Ляскоронський, В.Лашевський, Т.Прокопович, Л.Горка, М.Ко-
зачинський, Ю.Щербаківський та інші. Історичні праці писали
Р.Ракушка, Г.Граб’янка, С.Величко, І.Гізель, П.Кохановський
та інші.

Все XVII ст. тривала в Україні збройна боротьба з зажер-
ливими сусідами. Навіть і за таких несприятливих обста-
вин Україна йшла в перших лавах культурного європейсько-
го життя. Наприклад, чехи почали друкувати книжки 1478
року, українці – 1491, поляки – 1497, серби – 1553, москвини
– 1664 року. Перша друкована книжка в Україні “Апостол”

вийшла 1574 року. “Біблію” та “Псалтир” надруковано в Ост-
розі 1581 року. Львівська друкарня видала 1591-1722 рока-
ми понад 160 тисяч примірників книжок. Київська Печерська
друкарня видала в другій половині XVII ст. понад 100 книжок.
Чимало з них на 500 і тисячу сторінок. Е.Славинецький пере-
клав 1658 року з латинської “Врачевську Анатомію” Андрія
Везалія. С Русин написав 1534 року велику (870 стор.) книж-
ку про лікарські рослини.

Москвини почали друкувати книжки на 160 років пізніше за
українців, а першим московським друкарем був датчанин
В.Гатон, а другим – українець І.Федорович. В.Гатона москви-
ни втопили, а І.Федорович втік в Україну. Українці допомогли
йому закласти нову друкарню, і він видав кілька українських
книжок. Гатонову та Федо-ровичеву друкарні москвини спа-
лили, і в Московщині не було жодної друкарні ще 100 років. В
Україні було: чотири у Львові, три в Києві, по одній в Стря-
тині, Крилосі, Угорцях, Уніві, Перемишлі, Острозі, Дермані,
Почаєві, Рахоманові, Четвертні, Луцьку, Чорні, Кременці,
Житомирі, Бердичеві, Чернігові. В XVII ст. кожний освічений
українець знав латинську та одну (часом і більше) євро-
пейську мову. Датський посол Ю.Юст, що був в Україні 1710
року, дивувався, що не лише українська шляхта, митропо-
лит, а й ченці Києво-Печерської Лаври мали високу освіту
та культурну, європейську поведінку і розмовляли бездо-
ганною латиною. Ю.Юст не вірив своїм очам, бачачи пись-
менних селянок. А тоді в Західній Європі навіть аристократ-
ки були малописьменні, у Московщині – царі неписьменні,
навіть князі – цілковито неписьменні. Українці читали євро-
пейську літературу від Аристотеля і до найновішого тоді (XVII-
XVIII ст.) Вольтера. Київська Академія мала величезну кни-
гозбірню. Всі середні школи (вони були тоді при монастирях)
теж мали книгозбірні. Навіть приватні книгозбірні були ве-
ликі, як от: у Т.Прокоповича – 3 тисячі книжок, у Т.Лопатинсь-
кого – 1400, С.Яворського – 600, Д.Туптала – 300, Я.Марке-
вича – 300, а коштували книги тоді стократно більше. У всій
Московщині не було тоді (XVIII ст.) стільки книжок, скільки їх
мали ці кілька українців.

Від Скіфської доби аж до XVIII ст. український селянин орав
своє поле зі зброєю при боці. Отже, понад 2 тисячі років
український селянин не був пригнобленим гречкосієм, ду-
ховним рабом, а вільним рільником-вояком водночас. Че-
рез таке не пройшов жодний інший європейський народ, хіба
що перші європейські поселенці в колись дикій Америці. І
навіть пізніше кріпацтво не зробило українського селянина
духовним рабом. Кожний кріпак знав, а найголовніше відчу-
вав, що він може, має силу сам скинути кайдани неволі,
втікши у вільний, безмежний, український степ, що рятував
українця від духовного рабства. Степ виховував і зміцню-
вав в українці почуття власної гідності та прагнення до не-
залежності, до волі. Почуття власної гідності – основа ду-
ховного аристократизму. Чужинці, які побували в Україні,
дивувалися з аристократизму українських селян. І по сто-
літтях кріпацтва український селянин назагал лишився ду-
ховним і культурним аристократом. Теперішнє пригноблен-
ня, покірність нашого селянина – це лише поверховий, не-
глибокий вплив тимчасового (лише 200 років кріпацтва у 5-
тисячолітній історії). А таке не є спадковим і мине у вільній
Україні. Герої під Крутами, під Базаром, у чотирикутнику
смерті, в українському війську 1917-22 pp., в УПА, 500 без-
смертних українок в Кінгірі і т.п. – майже всі вони були се-
лянськими дітьми. Про аристократизм нашого селянства пи-
сали українські й іноземні етнографи: “Український селянин-
господар – це не духовний витвір чужого міста, як наприк-
лад, українська інтелігенція. Ні, він – рідна дитина українсь-
кої, а не чужої землі. Землі, що її щедро зрошували своєю та
чужою кров’ю тривалі покоління українців. Український се-
лянин – це аристократ, що зберіг повагу цього стану, значно
більше, ніж теперішня родова аристократія. Наш селянин
погорджує голотою, бо й сам соромиться свого убозтва.
Неробства, злодійства не забуває до десятого покоління.
Не засмічений “современными огнями”, він справжній ду-
ховний аристократ” (писано до 1917 p.). Іноземці називають
увесь наш народ лицарським, або “козацьким”. Слушно, бо
після спольщення нашої аристократії та шляхти козацтво
походило переважно з селянства. До спольщення багато
козацьких отаманів походили з старокиївської аристократії,
скажімо, князі Заславські, Збаразькі, Ружинські, Пузини, Са-
піги і т.п. Засновником Запорізької Січі був нащадок київсь-
ких королів, князь Дмитро Вишневецький. За своїм звичаєм
запорожці перезвали його на Байду. Д.Вишневецький мав
високу освіту, багато подорожував по Європі, вивчаючи її
культуру, державний лад та стан європейського лицарства.
Був на острові Мальта гостем у Мальтійського Ордену, вив-
чаючи його лад. Д.Вишневецький мав широкий державниць-
кий світогляд, глибокі знання і провідницький хист. У роді
Вишневецьких живими були традиції дружинників київських
королів. На тих традиціях Д.Вишневецький заснував і Запо-
різький Орден (на 25 років пізніше за Мальтійський), додавши
дещо з досвіду Мальтійського. Пізніше запорожці їздили на
Мальту вивчати мальтійське військове мистецтво, а
мальтійці приїздили на Запоріжжя вивчати козацьке. В Запо-
різькому Ордені було багато українських аристократів та
шляхти, часто з європейською університетською освітою.

Неписьменних запорожців майже не було. Посол до Запор-
ізького Ордену від імператора Рудольфа II Еріх Лясота пише,
що запорізькі лицарі досконало знали всі тонкощі європейсь-
кого етикету і в товаристві поводилися, як європейські ари-
стократи, що старшина добре знала латинську мову, а чи-
мало з них ще й якусь європейську. Європейські лицарські
ордени були станові, тобто приймали лише аристократів та
шляхту. Запорізький орден був демократичний, але не в су-
часному, спотвореному розумінні цього слова, тобто одно-
правність усіх. У Запорізькому Ордені існував ієрархічний
поділ. У всій Січовій Республіці були стани: аристократія (знач-
не товариство), шляхта (старшини), лицарство (козаки),
середній стан (промисловці, торгівці), селяни та ремісники.
Але поділ існував не за походженням, а за заслугами, за
професією. Двері до старшинської гідності і до “значного то-
вариства” були відчинені кожному, хто довів, що має розум,
військові знання, провідницькі здібності, тверду вдачу і мо-
ральну чистоту. Старшину на чолі з кошовим обирали всі
запорожці. Козаки вільно і відкрито критикували їх і скидали
Козацькою Радою, але виконували кожний наказ старшини
неухильно. Самодисципліна була дуже суворою: за крадіжку
забивали києм прилюдно на смерть. Хоча й любили добре
випити, проте в походах карали смертю того, хто бодай
хильнув. Історик XVI ст. писав: “Запорожці мають закони й
дисципліну давніх римлян”. Інший назвав запорожців “лицарі
степу, герої в бою, забороло Європи на азійському кордоні”.

Запорізький Орден був чи не найбагатший з усіх євро-
пейських орденів: мав сотні тисяч гектарів власної землі,
сотні тисяч людності, величезну кількість всілякого багат-
ства і золота. Старі, заслужені старшини були, як на той час,
мільйонерами. Вони їздили до Західної Європи, бачили там
лицарські замки. Могли побудувати в Січовій Республіці свої,
багатші за європейські, але не хотіли. Жили багато, але
скромно, носили одяг з найдорожчих тканин, але скромний,
лише зброю любили оздоблювати золотом, самоцвітами.
Посол Венеціанської республіки пише, що запорожці були б
найкращим взірцем нових спартанців, якби не пили. Запо-
рожці любили показати своє багатство в оздобі церков та
книгозбірнях. Скромна зовні церква Св.Покрови в Запорізькій
Січі мала всередині золотих та самоцвітних оздоб вартістю
в кілька мільйонів червінців (руйнуючи 1775 року Січ, моск-
вини пограбували всі ті оздоби). Багато старшин побудува-
ли своїм коштом великі церкви по всій Україні. А при кожній
церкві закладали школу та книгозбірню. В осередку Січової
Республіки Орден побудував величну кафедру з багатою кни-
гозбірнею європейської літератури. По зруйнуванні Запор-
ізької Січі Московщиною запорожці переселилися до Туреч-
чини, а згодом на Кубань, забравши туди і ту книгозбірню.
Московщина боялася аж до 1917 року відібрати від кубанців
книгозбірню та запорізькі прапори, бунчуки тощо. “Демокра-
тична” Московщина відібрала 1920 року і багато з того пони-
щила.

Запорізький Орден обрав 1648 року Б.Хмельницького на
Гетьмана України. Французький історик пише про нього: “Ко-
зацький Кромвель – Б.Хмельницький є не менший політик за
Кромвеля англійського”. Ворожий польський історик пише:
“Б.Хмельницький мав багато важче завдання, ніж О.Кром-
вель. Увесь обшир його (Богдана) держави мав відкриті з
усіх боків, загрожені ворогом кордони. Не мав Б.Хмельниць-
кий усталеної, досвідченої державної машини, як О.Кром-
вель. Військо, грошове і державне господарство, управлін-
ня, зносини з чужими державами – все це треба було тво-
рити з основ і за буремних, воєнних часів, поспішно. Його
військо не голодувало, мало зброю, гармати, набої, добру
розвідку, спритних розвідників за кордоном, йому не браку-
вало грошей – все це є його особиста заслуга. Була це люди-
на надзвичайна, геніальна”. Лорд-протектор Британської
імперії Олівер Кромвель титулував Б.Хмельницького: “Бог-
дан Хмельницький, Божою милістю генералісимус Грецької
Церкви, імператор всіх Запорізьких Козаків, пострах і ви-
губник польської шляхти та здобувник твердинь, вигони-
тель римських священиків, гонитель поганців, антихриста і
єврейства”.

А як виглядає українське козацтво і його провід за погля-
дами самих українців? Український народ у своїх піснях, пе-
реказах, байках малює козака взагалі, а запорожця особли-
во, людиною високоідейною, безкорисливою, відважного
борця за правду, справедливість, за волю. І справді таким
він був. Бойовий ідейний клич козацтва: “За віру христи-
янську, за Україну, за волю!” знайдемо в багатьох докумен-
тах в європейських державних архівах.

В уяві народу український козак, запорожець має всі вла-
стивості європейського лицаря: добровільний, безкорисний
обов’язок служити вищій ідеї, козак – людина найшляхетні-
ша, найкультурніша, найрозумніша, навіть характерник, мало
що не надлюдина; духовний аристократ у всякому разі. І
справді, маємо десятки свідчень, що підтверджують прав-
дивість такої уяви про козака, надто запорожця. В українсь-
ких піснях прославляють козаків за те, що вони рятували
людей, жертвуючи власним життям (пісня “Про трьох
братів”).

Наші історичні недруги москвини та поляки, зненавидівши
українське козацтво за його оборону України, всіма спосо-
бами намагаються принизити, оплюгавити його. Всі мос-
ковські і польські історики, письменники, митці малюють
українське козацтво і Запорізький Орден як ватаги розби-
шак, злодіїв, п’яниць-кріпаків, що повтікали від своїх панів,
щоб не працювати. Ті історики та письменники не журяться
тим, що не можуть пояснити: яким чином ті темні кріпаки,
ледарі, розбишаки могли створити з нічого, у дикому степу
велику, багату республіку та військо, яке перемагало війська
найбільших тоді держав: Турецької та Польської; республіку,
що до неї присилали послів європейські імператори та ко-
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ролі з проханням допомогти їм; що з нею підписували міжна-
родні угоди найславніші тоді королі шведські; що давала Мос-
ковщині тисячі своїх цивілізаторів, творців московської куль-
тури й державності. Одним із зразків приниження Запорізь-
кого Лицарського Ордену є карикатура І.Рєпіна “Запорожцы
пишут письмо турецкому султану”. Пишуть дипломатично-
го листа до наймогутнішого тоді в Європі володаря. Отже,
пишуть не прості козаки-гультіпаки, а старшина Ордену, що її
Е.Лясота ставив нарівні з європейськими герцогами, баро-
нами щодо освіти та культури. А цей москвин (хоч народив-
ся і виріс в Україні) намалював ватагу диких, голих, п’яних
харцизяк за нетесаним столом, на бочці, зодягнених у чу-
дернацькі свити. Намалював п’яного гультіпаку, що спить
під лавою в болоті; писар має вид бевзя – глумлива, злісна
карикатура. Рєпін відмовився намалювати перемогу геть-
мана І.Виговського під Конотопом чи оборону від москвинів
Буші, Сміли, Батурина.

Після Переяслава 1654 p., а ще більше по Полтаві 1709 р.
Московщина поспішила випити якомога швидше і якомога
більше крові з України, щоби не дати їй часу й сили підвести-
ся на ноги. Проте і знекровлена, знесилена Україна в XVII-XX
ст. не вмирала, а лише завмирала, знепритомлювала. Вона
напружувала рештки своїх сил, боронячи від московського
варвара свою давню культуру і мову. Хоч український на-
род і втратив у Польщі свою провідну верству, проте ідея
вільної України, власної незалежної держави вибухнула 1648
року з такою величезною силою, що зломила назавжди силу
одного зі своїх поневолювачів – Польщі. Козацтво, Запорізь-
кий Орден, Гетьманщина відродили не лише українську дер-
жавність, а й саму українську націю. Сили того відродження
вистачило на боротьбу з Московщиною на наступні 300 років.
Це особливо помітно, коли порівнювати з Західною Украї-
ною. В європейській, конституційній Австрії українці мали
стократно більші, ніж в азійській, деспотичній московській
імперії, можливості розвивати свою культуру і національно-
політичну думку. Отже, Західна Україна мала б стати украї-
нським П’ємонтом. А вона не лише ним не стала, а й відста-
ла навіть і від Східної. Котляревського, Шевченка, Міхновсь-
кого, Донцова мала б дати Галичина. Вона таких не дала, бо
не мала того, що відроджує націю – всенародної збройної
війни з поневолювачем. Не мала ні козаччини, ані Хмель-
ниччини. Сила національного відродження 1648 року вияви-
лася після 1917 року, коли відродилася стара Хмельниччина
– українсько-московська війна, старе козацтво – ОУН, ста-
рий Запорізький Орден – УПА. І знову сила національного
відродження 1917 року виявляється сьогодні в СРСР, Мос-
ковщину чекає доля Польщі.

По Полтавській катастрофі 1709 р. наша козацька старши-
на на чолі з гетьманом Пилипом Орликом уклала і проголо-
сила 5 травня 1710 р. в Бендерах Конституцію Української
Держави. її засади повторила Франція 80 років пізніше у своє-
му гаслі “Свобода, Рівність і Братерство”. Здійснювати ж
засади нашої Бендерської Конституції почали європейці аж
140 років пізніше (1848 p.). Конституція П.Орлика – це кон-
ституція сучасних демократичних республік. Якби не ста-
лася катастрофа 1709 року під Полтавою, Україна була б
першою нацією, що дістала демократичну конституцію дер-
жави. Україна була б випередила культурно весь світ, як
випереджали наші пращури-трипільці 5 тисяч років; як випе-
реджали гітіти своїми демократичними законами 1500 років
до РХ; як випереджала Босфорська держава за часів Хрис-
та; як випереджала “Руська Правда” в XI ст. Так багато ва-
жить давність, тривалість національної культури у щоден-
ному житті.

Після Переяслава Україна пробувала скинути московське
ярмо. Гетьман І.Виговський розбив і знищив 1659 року під
Конотопом московське стотисячне військо. Переляканий цар
Олексій наказав своєму урядові підписати мир з Україною
на будь-яких умовах. Приймаючи гетьманську булаву, геть-
ман І.Виговський сказав старшині: “Я присягав славному
панові Богданові, а не московському цареві. Отже, і ви, па-
нове полковники, маєте присягати мені, а не цареві мос-
ковському”. На Переяславську Раду не приїхали і цареві
московському не присягали ні київський митрополит, ні жод-
ний український єпископ. Хоч московський уряд заборонив
українському духовенству обирати митрополита, як було
раніше (бо хотів сам призначити), проте після смерті митро-
полита Сильвестра Косова (1657 р.) українці, не питаючи
Москви, обрали на митрополита Діонісія Балабана, бо геть-
ман І.Виговський сказав українському духовенству: “Оби-
райте, кого хочете, не оглядаючись на Москву, бо ми їй не
підлеглі”. Навіть і після Полтавської катастрофи Україна шу-
кала можливостей визволитися з московської неволі. Граф
Василь Капнист їздив 1791 року до Берліна довідатися, чи
Німеччина підтримає Україну, коли б Україна розпочала війну
з Московщиною за свою державну незалежність. Як уже го-
ворилося, українська шляхта була поставила 1812 року своїм
коштом 15 полків ніби до московського війська. Водночас
послала генерала В.Закревського до Наполеона намовляти
його йти через Україну, запевнити, що Україна повстане про-
ти Московщини. Поляки, довідавшись про це, переконали
Наполеона не вірити українцям і повідомили московський
уряд про заходи В.Закревського. Московщина, не гаючись,
розігнала ті 15 полків, а В.Закревського заслала до Сибіру.
Пізніше вона заслала до Сибіру і тих поляків, які повідомляли
її про “зраду українців”. За Кримської війни 1854 р. М.Чайкі-

вський зорганізував військо із задунайських запорожців, що
мало воювати Московщину разом з Туреччиною. Тоді ж кілька
десятків тисяч селян самі, без інтелігенції, створили “Киї-
вську Козаччину”, щоб використовуючи ту війну, скинути
московське ярмо.

Нарешті з’являється велетенська постать – Тарас Шев-
ченко. Хто ж є Тарас Шевченко? Чому він безсмертний в
Україні? Чому його “Кобзар” є другою після Св. Євангелії книж-
кою всього українського народу? Чому вся Україна вважає
Великого Тараса своїм Пророком? І чи є у світі якийсь поет,
що його могилі уклоняються з року в рік уже сто років сотні
тисяч прочан, зі всіх станів суспільства, з усіх земель вели-
кої країни? Український священик Н.Димитріїв знайшов 1898
р. у далекому від цивілізації канадійському лісі колибу украї-
нського малописьменного емігранта. У ній був на стіні само-
робний хрест з образом Божої Матері, а поруч – образ Т.Шев-
ченка. Той селянин знав “Кобзаря” напам’ять. Чи є десь поет,
що його образ ставлять поруч з образом Христа?

Тарас Шевченко став уособленням вічної України. Він є
сама Україна – не та, скалічена московською чи польською
культурою інтелігенція, не та прибита рабством сірома. Він
та Україна, що її сам визначив одним, але всеохоплюючим
словом – Козацтво. Вустами Великого Тараса промовляє
Україна. Козацька, лицарська, духовно вільна. Поневолена
московською та польською культурою інтелігенція спочатку
перелякалася (зізнається П.Куліш) громового голосу Козаць-
кої України, що закликала в “Кобзарі”: “і вражою злою кров’ю
волю окропіте”. Не розуміла, що Тарас був, є, і доки Україна
є Україною, буде архітектором самостійної держави. Мос-
квини це розуміли ще 1847 року і вже тоді намагалися зни-
щити його. Вустами Великого Тараса промовляє народ, на-
ція, великою мовою тисячолітніх прадідів великих. Мовою
трипільців, скіфів, сарматів, антів, київських князів, галиць-
ких королів, українських гетьманів, запорізьких лицарів. Ве-
ликий Тарас побожно шанував могили предків, його пошана
походить з глибини духовності українського народу, що ти-
сячі років тому піднесла на містичну височінь віру в без-
смертя душі людини і народу. Національний інстинкт народу
відчуває в могилах предків джерело своєї національної сили.

Тарас Шевченко, як і наш народ, відчував, розумів одну з
найбільших таємниць життя мертвих – живих – ненародже-
них, тобто життя нації. Розумів таємницю сили нації, глибо-
кий зміст культу нації. Культ нації є другим після релігії дже-
релом сили народу. Національні традиції дають народові не-
переможну силу витримати ворожий – духовний, ідейний,
культурний наступ на нього. Майже до XX ст., хоч і малою
іскрою, проте жеврів в український провідній верстві націо-
нальний дух. Лише в другій половині XIX ст., а надто в XX ст.
вдалося московським т.зв. “соціалізмом” задурманити ро-
зум і отруїти душу нашої інтелігенції, що відривало її від дже-
рела її сили – українського національного духу, а отже й від
українського народу. Та москвини не здолали українське се-
лянство. Не знаючи сили його національного духу, гадали,
що захоплять українське селянство московськими ідеями
так само легко, як ними захопилося московське. 1917 рік
показав, що помилилися.

У березні 1917 року жменька українського студентства
закликала українців у Києві до походу вулицями, щоб пока-
зати свою силу. Київ був тоді чи не найбільше змосковще-
ним містом, і старші українці гадали, що національно несвідо-
мий народ (міщухи) не вийде, і спроба скінчиться нічим. Але
на вулицю вийшло понад 100 тисяч “несвідомих” київських
міщан з портретами Т.Шевченка і жовто-блакитними прапо-
рами (а не з червоними, як було в Московщині). Співали
українських пісень, а найурочистіше – “Заповіт”. Навіть поза
Україною виявляли українці національну свідомість. У мос-
ковських (ворожих Україні) часописах читаємо про украї-
нський похід у Петербурзі: “Одразу ж на початку революції,
23 березня 1917 p., українці в Петербурзі святкували визво-
лення України. У величезному Казанському соборі відслу-
жили панахиду по Тарасові. Прийшло понад 20 тисяч люду з
жовто-блакитними стрічками на грудях. По панахиді виши-
кувалися і пішли до Таврійського палацу висловити урядові
вимоги України. На чолі походу їхали кубанські козаки з пра-
порами і бунчуками Гетьманщини XVII-XVIII ст., що їх забрали
з музею. За ними йшли у зразковому військовому строю
українці – вояки петербурзького гарнізону – з жовто-блакит-
ними прапорами. За ними тисячі невійськових. Всі співали
українських національних пісень та Шевченків “Заповіт”.
Упорядкованість, лад були такі досконалі, що москвини не
вірили своїм очам. А вже справді отетеріли, почувши від
учасників походу якісь нові, незнані москвинами, слова: “Ук-
раїна”, “українці”, “український”. Такі національні українські
походи були 1917 року навіть в українських поселеннях у
Сибіру.

Вустами Великого Тараса мовить сам український народ.
Ідеї та ідеали “Кобзаря” – це ідеї та ідеали не самого геніаль-
ного Тараса, але його геніального народу, що своєю душею
та серцем знав значно краще за вчених істориків, що саме
поховане в козацьких могилах. Іскра з тих могил вибухнула
1917 року таким величезним полум’ям, що спалило всі стар-
шобратські теорії. Український народ знайшов, що перехову-
валося в козацьких могилах. “Воскресають лише там, де є
могили”, – каже Ф.Ніцше.

Імперський міністр граф А.Орлов у своєму звіті цареві
радив 1847 року покарати Т.Шевченка якнайтяжче, бо він
може стати батьком української незалежної держави. Пере-
бравши 1917 р. імперську владу, московська “демократія”

перебрала й обов’язок дбати про неподільність імперії. Вона
побачила 1917 p., що віщування далекоглядного Орлова
здійснюється і кинулася знову нищити Т.Шевченка. Завою-
вавши 1918 р. Україну, дерла, палила “Кобзарі” та портрети
Т.Шевченка, розстрілювала кожного, хто ‘їх мав. За один
лише тиждень у лютому 1918 року тільки в одному Києві
вбила кілька тисяч власників “Кобзаря” чи портрета Т.Шев-
ченка. Українське селянство відповіло зброєю. Вся Україна
горіла в пожежах повстань. “Радянська” влада боялася ви-
сунути носа з більших міст. Московщина голодувала без ук-
раїнської пшениці і мерзла без українського вугілля. Насува-
лася небезпека московській владі від голодних і холодних
москвинів у самій Московщині. Ленін пригадав заповіт ца-
риці Катерини II, що нищити все українське одразу – небез-
печно. І дав наказ своїм “осадить шаг назад”, щоб потім мож-
на було б зробити “два шага вперед”, пояснюючи, що “силой
украинцев не возьмем, но только разозлим”. І знайшлася
формула: “Соціалістичний зміст в українській формі”, тобто
“Московський зміст в українській формі”. І проголосили Т.Шев-
ченка москволюбом, безбожником, соціалістом. Та вияви-
лося, що навіть та клята українська форма нагадує україн-
цям про український зміст. Українці читають у “Кобзарі” сло-
ва: Бог, Господь, Божий і силу силенну іншого “опиума для
народа”. Читають ще щось значно гірше, що Бог покарав
навіть немовля українське за те, що воно несвідомо усміх-
нулося московській цариці. Читають, що Бог покарав дівчи-
ну, яка напоїла коня “того первого, що розпинав нашу Украї-
ну”. Читають про “високії ті могили” і що в них заховано.
Читають про славне лицарство, споборників святої волі у
норах, без дна глибоких, у Сибіру, про праведних гетьманів і
де їх могили, що кат нищить. Читають у “Кобзарі” про поли-
тих московською блекотою, з кокардами на лобі, землячків,
які з чужого поля в Україну принесли великих слів велику
силу і більше нічого; про пораду Тарасові: “співати про Мат-
рьошу, про Парашу нашу”, і читають відповідь Тарасову: “Вмію
та не хочу”, бо “розумне ваше слово брехнею підбите”. На-
решті, читають заповіт свого національного пророка: “Вста-
вайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров’ю волю окропі-
те”.

Чому Московщина дозволила існувати джерелу українсь-
кого “национализма”? Не попалила всіх “Кобзарів”, не прого-
лосила Т.Шевченка наймитом буржуазії, куркулем, фашис-
том, ворогом українського народу? Пробувала таке. Попек-
лась. Пішла іншим шляхом. Викинула з “Кобзаря” “Розриту
могилу”, “Чигирин”, “Великий льох”, “Якби ти, Богдане, п’я-
ний”, “Стоїть в селі Суботові”, “Заступила чорна хмара”,
“Іржавець” і т.п. Але в Україні було ще багато “Кобзарів” ста-
рих видань, тож українці змогли навіч переконатися, що саме
пече Московщині. Ненадруковані твори Шевченка поширю-
валися по Україні таємно, переписані від руки. Московщина
знову вдалося до шахрайства. Надто печуть москвинів
Шевченкові слова: Московщина, москаль, московський. Всю-
ди, де могли, замінювали їх на “земля царская”, пан, пансь-
кий, цар, царський і т.п. Про фальшування перекладу “Кобза-
ря” ми вже згадували. Водночас Московщина вдалася і до
блюзнірства. Наказала 1920 р. поставити в Києві погруддя
Т.Шевченка, замовивши його неукраїнцеві М.Краткові, а той
зробив дуже велику голову на малому погрудді. А щоб більше
поглумитися, Московщина наказала стягнути з п’єдесталу
(дуже низенького) статую Св. Ольги, а на ньому поставити
велику Тарасову голову на маленькому погрудді. Вийшла
цілковита карикатура.

Ще 1917 року українці поставили в Києві (на Олександрі-
вському майдані) гіпсове погруддя Т.Шевченка (вирізьбив
М.Балавенський). Захопивши 1919 р. Київ, москвини-монар-
хісти зрубали шаблями голову з того погруддя. Українці ту
відрубану гіпсову голову Тараса поклали на таріль і виста-
вили в музеї за прикладом скульптури М.Антокольского “Го-
лова Івана Хрестителя”. Коли москвини-більшовики знову
захопили Київ, вони з люттю знищили її цілковито. Як бачи-
мо, ненавиділи Т.Шевченка московські і монархісти, і соціа-
лісти. Такий вандалізм щодо душі і сердця українського наро-
ду, Мойсея України роздмухував вогонь ненависті українців
до Московщини. Український патріотизм ширився і міцнів.
Московщина всіма способами намагається захитати пова-
гу українців до Шевченка. Москвини доводять (пером яни-
чар), що Т.Шевченко був такий темний, що вірив у Бога, був
такий реакціонер, що прославляв Козаччину та гетьманів;
мав селянську простацьку вдачу з дрібновласницьким світог-
лядом та ідеалами. А найбільша його провина – націоналізм.
Т.Шевченко писав 30 вересня 1842 р. до Я.Кухаренка: “Пе-
реписав оце свою “Слепую” та й плачу над нею; який мене
чорт спіткав, що я оце сповідаюся кацапам черствим ка-
цапським словом. Не хочеться, дуже не хочеться друкува-
ти “Слєпую”, але вже не маю над неї волі”. Ідеї Т.Шевченка
відстали від сучасного життя на ціле століття, а світ, мов-
ляв, іде вперед. Втім, і тут немає нічого свого, нового, лише
повторення старих наклепів на Т.Шевченка.

На святі 150-ої річниці народження Т.Шевченка в Києві
виступали 30 промовців, говорили про комунізм, про мос-
ковські добродійства Україні, про братерство і т.п. З них
лише представник польських письменників Я.Івашкевич про
таке не згадав. Натомість говорив про світову велич Т.Шев-
ченка і зацитував слова І.Франка: “Я син народу, що вгору
йде, хоч був запертий в льох. Я є пролог, не епілог”. Я.Іваш-
кевич також сказав: “Ми дивимось на Тараса Шевченка і на
його творчість, як на пролог нового, вільного життя, а не на
епілог. Багато несповнених ще спільних завдань єднає ук-
раїнський народ з польським”. Часописи УРСР не надрукува-
ли цієї промови Я.Івашкевича. Монархічна Московщина не
дозволяла святкувати Шевченківські роковини. Хитріша “де-
мократична” дозволяє, лише пильнує, щоб ті ювілеї не підно-
силися вище за хохляцьке скигління над покриткою Катери-
ною, за малоросійські тужливі пісні та гопак з горілкою і ков-
басою.

(продовження розділу)
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– матеріали рекламного характеру.

Усі публікації захищені Законом України “Про авторське право і суміжні права”.
Передрук чи розповсюдження публікацій  – тільки з письмової згоди автора.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Придбаю будинок з городом у селі Турківського району. Телефон: 0672962770, Олег.

На автомийці м. Турка, по вул. І. Франка (біля автобусного парку)
проводиться чистка автомобілів, а саме: чистка салону (сидінь,
крісел, стель, панелей), а також багажника, коліс.

Чистка та сушка килимів.
Автомийка працює з 8.30 год. до 19.00 год., без обідньої

перерви. Працюють два бокси з опаленням.

І Н Ф О Р М А Ц І Я
про проведення конкурсу на заміщення вакантної
посади головного спеціаліста фінансового відділу

Вимоги до конкурсантів: вища освіта відповідного професійного
спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступе-
ня бакалавра, вільне володіння державною мовою, навички робо-
ти на комп’ютері.

Без вимог до стажу роботи.
Перелік документів, які подаються на конкурс:
- письмова заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про

ознайомлення заявника зі встановленими законодавством обме-
женнями, пов’язаними з прийняттям на службу в  органи місцево-
го самоврядування та проходженням служби;

- заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відповідними до-
датками (автобіографія, трудова діяльність);

- дві фотокартки, розміром 4х6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєн-

ня вченого звання, присудження наукового ступеня
- інформація про заповнення декларації про майно, доходи, вит-

рати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за фор-
мою, передбаченою Законом України «Про запобігання корупції»;

- копія документа, який посвідчує особу;
- копія військового квитка (для військовослужбовців або військо-

возобов’язаних);
Документи приймаються протягом 30 календарних днів від дня

публікації оголошення в газеті за адресою: м. Турка, пл. Ринок, 26.
Телефон для довідок: (03269)3-11-90.

Міський голова Паращич Я.Я.

Профспілковий комітет і педагогічний колектив Боринського
професійного ліцею народних промислів і ремесел висловлюють
щире співчуття майстру виробничого навчання Галині Василівні
Додурич з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті невістки – Оль-
ги Миколаївни Додурич.

Колектив Матківського НВК глибоко сумує з приводу передчас-
ної смерті колишньої працівниці шкільної їдальні Людмили До-
линської і висловлює щире співчуття рідним і близьким.

Колектив Турківської гімназії №1 ім. Олександра Ільницького
висловлює щире співчуття Любі Михайлівні Гаріповій з приводу тяж-
кої втрати – смерті матері.

Колектив працівників акушерсько-гінекологічного відділу КНП
«Турківська ЦРЛ» висловлює щире співчуття медсестрі Аллі Петрівні
Гарасимчук з приводу тяжкої втрати – смерті батька. Вічна йому
пам’ять.

Колектив Турківської дитячої музичної школи висловлює щире
співчуття викладачу Галині Іванівні Бринчак з приводу  тяжкої втра-
ти –передчасної смерті чоловіка – Богдана. Вічна йому пам’ять.

Колектив працівників хлібопекарні с. Явора висловлює щире
співчуття пекарям Володимиру та Миколі Яворським з приводу
непоправної втрати –  передчасної смерті брата – Івана Яворсь-
кого.

Колектив та профспілкова організація ДЛГП «Галсільліс» вис-
ловлюють щире співчуття ліснику Турківського лісництва Миколі
Онуфрійовичу Кречківському з приводу тяжкої втрати – смерті бать-
ка – Онуфрія Онуфровича.

ЗНОВУ ЛІСОВИЙ КРИМІНАЛ
Уже й важко пригадати, скільки раз на сторінках нашої газети ми застерігали потенційних

лісопорушників не нищити природу в заповідних урочищах, не шукати проблем з криміналом.
Проте, на жаль, результату від цього мало. Людина, яка вчинила порубку лісу в природоохо-
ронній території, підпадає  під кримінальний кодекс, і в будь-якому випадку, після розслідуван-
ня справи, буде вирок суду. Зрозуміло, що, маючи судимість, молодий чоловік, що вчинив це, не
зможе виїхати за кордон чи влаштуватися на роботу в правоохоронні органи, та й навіть у
державну установу.

Черговий випадок нещодавно трапився в кварталі №13 обходу №2 Надсянського лісництва Туркі-
вського ДЛГП «Галсільліс».  31-річний житель с. Верхня Яблунька, напевно думаючи, що все минеть-
ся, вчинив самовільну рубку одного дерева, породи смерека, чим спричинив лісогосподарському
підприємству збитків на суму 4646 гривень. На перший погляд, ніби й шкода не така вже й велика, але
проблем із законом вистачатиме.

Уже найближчим часом по цьому факту правоохоронці скерують кримінальне провадження на
розгляд суду.

Наш кор.

«ÑÊÎÐÎ, ÑÊÎÐÎ Â Ð²ÄÍÈÉ
ÊÐÀÉ ÇÀÂ²ÒÀª ÌÈÊÎËÀÉ»

 Турківська центральна районна бібліотека для дітей до Дня Святого Миколая оголосила
для  юних горян, віком від 5 до 15 років, два цікаві конкурси. Перший – дитячого малюнка
«Скоро, скоро в рідний край завітає Миколай». Дитині потрібно намалювати малюнок, сфо-
тографувати його та надіслати на сторінку у Фейсбук – Турківська центральна районна
бібліотека для дітей.

Другий конкурс – це онлайн-конкурс дитячих віршів до  Дня Святого Миколая на тему : «Із небес в
український край йде зимовий Миколай». Тут  потрібно дитині вивчити вірші про  Миколая-Чудотвор-
ця, записати свій декламаторський хист на відео, яке також надіслати на сторінку Турківської цент-
ральної районної бібліотеки для дітей. В обох випадках обов’язково вказати свій вік та прізвище, а
також  контактні телефони батьків. Конкурси триватимуть до 18 грудня, а після цього буде підбиття
підсумків.

Організатори конкурсів надіються на активність дітей і готують для переможців цікаві сюрпризи.
Ольга ТАРАСЕНКО.

Ê³ëüê³ñòü òà ñåðåäíüîì³ñÿ÷íà çàðîá³òíà ïëàòà ïðàö³âíèê³â
Середньооблікова кількість штатних  працівників підприємств, установ та організацій Тур-

ківського району (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у III кварталі 2020 року
становила 4424 особи (0,9% зайнятих в економіці області), що на 28,5% більше, ніж у III кварталі
2019 року.

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника підприємств, установ та організацій району у
III кварталі 2020 року становила 10877 грн, що на 42,3% більше, ніж у III кварталі 2019 року.  Рівень заробітної
плати працівників району у III кварталі 2020 року перевищував  середній показник  в області на 2,7%, або на 289
грн.

Станом на 1 листопада 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати становила 254,6 тис.грн. На
район припало 0,2% від загальнообласного обсягу заборгованості з виплати заробітної плати.  Найвищий рівень
оплати праці у III кварталі 2020 року був у Сколівському, Стрийському, Мостиському, Кам’янка-Бузькому, Со-
кальському районах та у місті Львові,  найнижчий– у Трускавці, Моршині та Старосамбірському районі.

Головне управління статистики у Львівській області.

Працівники харчоблоку КНП «Турківська ЦРЛ» висловлюють щире
співчуття Галині Миронівні Імгрунт з приводу тяжкої втрати – смерті
батька.

16 грудня 2020 року буде проводитись перевірка технічних засобів оповіщення населення рай-
ону з практичним увімкненням електросирен та доведенням сигналів цивільного захисту.

Для оповіщення населення району, під час централізованого включення електросирен, протягом
п’яти хвилин, у період з 14.50 год. до 14:55 год. 16 грудня 2020 року буде транслюватись відповідне
повідомлення через засоби радіомовлення.

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи
відпрацьовуватися не будуть. Населення повинно зберігати спокій.

ßËÈÍÊÓ ÊÐÀÙÅ ÏÐÈÄÁÀÒÈ, ÙÎÁ
ÏÅÐÅÄ ÇÀÊÎÍÎÌ ÍÅ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀÒÈ

Наближаються   новорічні та різдвяні свята. Традиційно з-поміж усіх передсвяткових кло-
потів ми хочемо, щоб у нашій оселі була ялинка. І добре, коли сумлінні громадяни, розуміючи
відповідальність перед законом та природою, придбають її у законний спосіб. Хоча є й чимало
таких, хто йде до лісу і нищить молоді деревця з тим, щоб продати їх на ринку, забуваючи при
цьому, що за таке лісопорушення наступає як адміністративна, так і кримінальна, відпові-
дальність (коли ялинку зрубано в заповідній території). Мінімальний штраф за  одну ялинку
– 518 гривень.

Для тих, хто має намір у законний спосіб придбати лісову красуню, повідомляємо, що  Турківське
ДЛГП «Галсільліс»  реалізовує ялинки різних розмірів. Зокрема смерека, сосна;    до 1 м – 95 грн.,  від
1,2 до 2, 0  м –  115 грн., від 2,1 до 2,5 м – 165 грн., від 2,6 до 3, 0 м – 220 грн., від 3,1 до 3, 5 м – 290 грн.
Ялиця – по тих же розмірах, відповідно,   115 грн., 135 грн., 185 грн., 240 грн.  і 310 грн. За значно
нижчими цінами можна придбати у нас новорічні букети. Звертатися в лісгосп та усі лісництва підприє-
мства.

Андрій КОМАРНИЦЬКИЙ,
в.о.  інженера охорони і захисту лісу Турківського ДЛГП «Галсільліс».


