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 Сердечно вітаємо з днем народження, який святкував 17
червня, дорогого, люблячого, доброго і щирого, енергійного,
життєлюбного, активного онука, пле-
мінника, брата і сина -  Дениса Мель-
ника.

Бажаємо Тобі, дорогий наш, здоро-
в’я, здійснення мрій і бажань, Господ-
ньої ласки і благословення.

Хай Бог пошле Тобі літа щасливі
І рівну стрічку сонячних доріг.
Нехай удача на життєвій ниві,
Неначе килим, стелиться до ніг.
Хай квітне доля у роках прекрас-

них,
Життя приносить радість і лю-

бов,
Мир і здоров’я, злагоду і щастя,
Многая літа знов і знов.
З любов’ю – бабусі Наталія та Ольга, тітки Світлана і Світла-

на з сім’ями, сестричка Ілона з чоловіком Володимиром, бра-
ти Владислав, Андрій, Ілля, мама Галина, тато Богдан і вся
велика родина.

Дорогого, люблячого, щирого і дбайливого чоловіка, батька,
сина, брата, стрика –  Миколу Івановича Зубрицького, жителя
м. Київ, з днем народження, який відзначає 21 червня, сер-
дечно вітають дружина Ольга, донечки Христина та Арсенія,
мама Іванна, тато Іван, брат Володимир, братова Любов, пле-
мінники  Марина та Іванко і вся велика родина.

Бажаємо дорогій нам людині міцного здоров’я, родинного
тепла, сімейного добробуту, Божої опіки, Господнього благо-
словення на многая і благая літа!

Скільки років Тобі – не питаєм,
Хай зозуля рахує в гаю.
Ми із тими літами вітаєм,
Що постукали в душу Твою.
Те бажаєм, що щастям звуть люди,
Хай усмішка не сходить з лиця.
Хай життя Твоє піснею буде,
А тій пісні не буде кінця.
Хай над Тобою небо голубіє,
Не знають втоми руки золоті,
Душа нехай ніколи не старіє,
А серце не втрачає доброти.
Хай повняться дні Твої радістю й

миром,
Зоря світанкова не раз ще зійде.
А Мати Божа покриває
Своїм покровом пресвятим.

 Дорогу і люблячу, щиру і турботливу матусю, бабусю та праба-
бусю, жительку с. В.Гусне  Ганну Онуфрівну Ільницьку    щиро-
сердечно вітаємо із ювілеєм – 70-річчям від дня народження,
який святкує 19 червня. Бажаємо великого людського щастя,
міцного-міцного здоров’я, світлої радості в житті, ласки Божої
на многії і благії літа!

Мамо найдорожча, мамочко єдина,
Щирі побажання від дочок та сина.

Квіточок пахучих принесли багато
В цей святковий день, у велике свято.
Люба матусю, бабусю, прабабусю мила,
Спасибі за те, що Ви нас зростили,
Що Ви нас любите, завжди помагаєте,
Молитеся за нас, добра нам бажаєте.
Щоб здоров’я було, щоб жили-не тужили,
Ви найбільшого щастя в житті заслу-

жили.
Ми дякуєм Богу, що Ви у нас є,
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

З любов’ю –  дочки Мирослава, Леся та Іванна, син Іван, не-
вістка Ольга, зяті Микола та Андрій, онуки Андрій, Микола, Іван,
Степан, Ірина, Святослав, Валерія та Михайлик, правнуки Ар-
тем та Давид.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із  ювілейним 55-річчям, яке святкував 17
червня, нашого люблячого і дорогого, чуйного і турботливого сина, чоловіка,  батька,  дідуся,
брата,  хресного тата,  Володимира Михайловича Різака.

Хай Бог Вам допомагає, хай подарує довголіття, хай Ваше добре й щире серце ніколи смутку не
зазнає. Міцного-міцного Вам здоров’я, рідний,  родинного тепла, опіки
Матері Божої – на многії і благії, даровані Господом, літа!

Нехай Господь Вас охороняє
Від зла, недуг і від журби,
А Матір Божа ласку посилає
Сьогодні, завтра і завжди.
Роки летять, неначе птахи в вирій,
Роки біжать, нам їх не зупинить.
А  Ви  душею будьте завжди молодими,
Бажаєм Вам до  років 100  дожить!
З любов’ю і повагою – мама Люба, дружина Стефа, дочка Леся, зять

Микола, син Степан, невістка Іванна, онуки – Глорія, Софійка, Надійка,
Олексійко, сестра Світлана з родиною, похресниця Марія з сім’єю.

У середу, 16 червня, конкурсна
комісія ознайомилася з поданими
документами претендентів і, після
недовгих консультацій, допустила
обох до участі в конкурсі. Хоча в
Михайла Макарика були деякі не-
порозуміння з поданням декларації,
а в Костянтина Коробова з  керів-
ним стажем, що стосується   Тур-
ківського РВК. А вчора, 17 червня,
відбулося заслуховування конкур-
сних пропозицій претендентів. У
членів комісії було чимало запи-
тань, що стосуються подальшої
долі стоматологічної служби, опти-
мізації штатної чисельності праці-
вників, здачі в експлуатацію хірур-
гічного відділення, будівництва га-
ражів для автомобілів, які, згідно
угоди, мав би побудувати поку-
пець, що придбав гаражі колишньої
військової частини, які були пере-
дані лікарні. Йшлося і про забезпе-
чення медичним обладнанням, про
кадрову політику. Як результат,
відкритим поіменним голосуван-
ням за кандидатуру Костянтина
Коробова проголосувало 6 членів
комісії з 9. Зокрема Микола Лило,
депутат Турківської міської ради;
Мирослава Павлик, голова пост-
ійної депутатської  комісії з гумані-
тарних питань та соціального за-
хисту населення Турківської
міської ради;  Галина Пономарьо-

ва, голова  профспілки медичних
працівників, заступник головного
лікаря із сестринської справи;  Оль-
га Юсипович,  старша медична се-
стра поліклінічного відділення;

Віталій Семенків, який був делего-
ваний до комісії від ГО «Українці
мають право», та Зеоніда Кравчен-
ко – від ГО «Майдан Турківщини».
Троє членів комісії утрималиcя. Зок-
рема – це Олег Гришканич, перший
заступник   Турківського міського
голови, голова конкурсної комісії;
Світлана Павлик, головний бухгал-
тер КНП «Турківська ЦМЛ», та Олег
Кулаєв, представник ГО «Самообо-
рона м. Турка». Таким чином кон-

курсна комісія визнала перемож-
цем Костянтина Коробова і реко-
мендувала міському голові Ярос-
лаву Паращичу укласти з ним кон-
тракт на посаду директора вторин-
ки. Щоправда, є ще 10 днів на ос-
карження рішення комісії, якщо ви-
никне така необхідність. А щодо
підписання контракту, то міський
голова може це зробити вже на 11-
й день після засідання комісії, яка
визначила переможця. Зрештою,
якщо знайде вагомі причини, через
які Костянтин Коробов не може
обійняти цю посаду, контракт  го-
лова може й не підписати.

 Декілька штрихів з біографії Ко-
стянтина Коробова. Народився 15
січня 1990 року в м. Турка. Неодру-
жений, У 2011 р. закінчив
Львівський Національний універси-
тет ім.. І. Франка, де на факультеті
міжнародних відносин отримав ба-
зову вищу освіту. Паралельно зак-
інчив військову кафедру Академії
сухопутних військ, з присвоєнням
звання молодший лейтенант. У
2012 році в тому ж таки вузі отри-
мав повну   вищу освіту за спец-
іальністю “міжнародне право” і здо-
був кваліфікацію  юрист-міжнарод-
ник, перекладач. У різні роки пра-
цював юрисконсультом в уп-
равлінні Державного казначейства
у Турківському районі, Рік проходив
військову службу у Турківському
військкоматі, працював юрискон-
сультом у Турківській КЦРЛ. З сер-
пня 2016 року й до сьогодні працює
начальником відділу «Турківське
бюро правової допомоги» Самбі-
рського місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної правової
допомоги. У лютому 2019 року от-
римав свідоцтво на право занят-
тя адвокатською діяльністю.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

ÊÎÍÊÓÐÑÍÀ ÊÎÌ²Ñ²ß ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÂÀËÀ
ÊÎÑÒßÍÒÈÍÀ ÊÎÐÎÁÎÂÀ

 Коли стартував процес  конкурсного відбору на посаду ди-
ректора КНП «Турківська центральна міська лікарня»,  зда-
валося, що претендентів буде чимало. Ті, хто полюбляє про-
гнози, називали цифру 15 осіб, та й навіть більше. Але в час
подачі заявок, ситуація дивовижно змінилася. Стати голов-
ним медиком Турківської громади у вторинній ланці виявили
бажання лише дві особи – 30-річний Костянтин Коробов,
юрист за фахом, батько якого раніше директорував у вто-
ринці, та 52 – річний Михайло Макарик, лікар з великим досві-
дом, який у свій час очолював медичну спільноту, а перед тим
ще багато років був заступником головного лікаря.
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Шановні медичні працівники, ветерани медичної галузі! З на-
годи професійного свята  – Дня медичного працівника – прийміть
найщиріші вітання зі словами вдячності за вашу благородну пра-
цю.

Споконвіку більше за скарби та всілякі надбання цінувалося
здоров’я людини. А тому професія лікаря була  і є однією з найне-
обхідніших і  шанованих. Саме для неї завжди були, є і будуть акту-
альними такі поняття як добро, гуманність, благородність і про-
фесіоналізм. Ви даруєте людям найдорожче – здоров’я, віру та
надію.

 Нехай сторицею повертаються до вас добро, дароване людям.
Нехай у ваших домівках завжди панують щастя і мир.  Міцного  здо-
ров’я, благополуччя і добра  вам та вашим родинам!

З повагою –  адміністрація і профспілкова організація
КНП «Турківська ЦМЛ».

Шановні лікарі, фельдшери, медичні сестри, фармацевти,  ве-
терани-медики, всі працівники системи охорони здоров’я Туркі-
вської громади!

Напередодні вашого професійного свята – Дня медичного пра-
цівника – хочу висловити щиру подяку за віддану працю, врятовані
життя, за повернуте пацієнтам здоров’я та надію, людяність та
співпереживання. Ваші щирі серця і теплі руки відновлюють радість
життя, дарують віру у зцілення.

Приємно усвідомлювати, що медичні працівники, навіть у не-
простих умовах сьогодення – боротьби з Covid-19, працюють ефек-
тивно, не знижують обсягів і якості медичної допомоги, впровад-
жують нові методики лікування й профілактики захворювань.

Шановні медичні працівники! Низький уклін вашому щоденному
подвигу в боротьбі за людину, за її життя і здоров’я.

Бажаю вам великого людського щастя, доброго здоров’я, благо-
получчя і затишку в родинах, мирного неба, професійних успіхів і
людської шани. Нехай здійснюються задуми, а віра і оптимізм зав-
жди залишаються з вами!

З щирою вдячністю та повагою –
Турківський міський голова Ярослав ПАРАЩИЧ.

Шановні лікарі, провізори, фельдшери, медичні сестри, фар-
мацевти, ветерани медичної галузі  Боринської громади!

Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята — Дня
медичного працівника!

Ви несете на собі величезний тягар чужого болю та відповідаль-
ності, адже у ваших руках — людські життя. Професія, яку ви обра-
ли, заслуговує на найвищу похвалу, захоплення та повагу. У сьо-
годнішній нелегкий час пандемії коронавірусу ви жертвуєте своїм
здоров’ям заради здоров’я і життя  співгромадян. І за це вам  низь-
кий уклін, велика шана і щира подяка.

Бажаю вам міцного здоров’я, благополуччя, родинного затишку,
професійних успіхів і людської шани. З вірою і впевненістю, віддан-
істю клятві Гіппократа прямуйте в майбутнє, направляючи всі зу-
силля на допомогу хворим, задля збереження життя і зміцнення
здоров’я жителів  Боринської громади. Нехай здійснюються  усі
ваші мрії і задуми, а віра та оптимізм будуть вірними супутниками
на все життя.

З повагою – Боринський селищний голова Михайло ШКІТАК.

Церковний комітет і парафіяни храму Преображення
Господнього с. Нижня Яблунька щиросердечно вітають з
днем народження, який  святкує
19 червня, свого настоятеля о.
Богдана Малого і бажають шанов-
ному імениннику  міцного здоро-
в’я, сили,  успіхів на ниві служіння
Господу і  людям, родинного бла-
гополуччя, Господньої ласки і бла-
гословення.

Прийміть найщиріші вітання,
Від громади церковної шлем

побажання.
Бажаємо миру, здоров’я, щас-

ливих Вам літ!
Щоб довіку несли Ви Божу на-

уку у світ.
Хай світ потепліє від Божого

слова.
Хай радість щодня Вам Бог посилає
І Вашу родину благословляє.

 Шановні працівники медичної галузі Турків-
щини!

День медичного працівника – особливе свято
у нашому  житті.  На кожного з вас, шановні коле-
ги, покладено нелегку, але дуже важливу і по-
чесну місію: дбати про найдорожче – життя і здо-
ров’я людей.

Праця людей у білих халатах завжди жертов-
на і благородна, завдяки їй до недужих пацієнтів
знову повертається радість бути здоровим. Але
за цим  стоять недоспані ночі, втома, щоденна
копітка праця й фізична витривалість. Тож ра-
зом з привітаннями прийміть, шановні медичні
працівники, слова найщирішої вдячності за ваш
професіоналізм, відданість справі та вірність
своєму високому покликанню.

Найтепліших слів вдячності і поваги заслугову-
ють медики за сумлінну працю в складних умо-
вах у період
п а н д е м і ї
C O V ID -1 9 .
Ви знаходи-
тесь на пе-
редовій, і по-
долати дану
інфекцію - це
першочерго-
ве завдан-
ня, яке
стоїть перед
медичними
працівниками сьогодні.

Низький уклін ветеранам медичної справи за
безцінний досвід, яким щиро ділилися з моло-
дими колегами, щире співчуття до людей і мило-
сердя. Бажаю, щоб у своїй щоденній праці ви
відчували потрібність людям, пошану від колег і
пацієнтів за ваші знання, досвід, витримку, гу-
манізм, готовність у будь-яку хвилину прийти на
допомогу.

Зі святом, шановні!
З повагою – депутат Львівської обласної

ради Юрій ДОСКІЧ.

Втрачені державні акти на право власності на земельні ділянки – серія ЯК №898001, серія ЯК
№898002, серія ЯК №898003, видані на ім’я Антоніни Йосипівни Коцуровської, вважати недійсними.

Дорогі медпрацівники Турківщини! Всі ті,
до кого кожний з нас звертається з мо-
менту свого народження і протягом усьо-
го життя!

У переддень вашого професійного свята
щиро вітаю  вас! Прийміть слова глибокої
вдячності за вашу благородну працю, за
ваші теплі, надійні руки, які надають нам
радість одужання і радість життя, за вашу
відданість обраній раз і назавжди професії.

День медичного працівника України –
світле свято наших
лікарів, фельдшерів
і медсестер, водіїв
екстреної медичної
допомоги, саніта-
рок і лаборантів, тих,
хто охороняє здоро-
в’я наших громадян.
У медицині немає
другорядних про-
фесій - від кожного
з вас, від вашої ува-
ги, вашого терпіння,
вашої самовіддачі, залежить життя бага-
тьох людей.

Сьогодні вам не легко працювати в умо-
вах  реформування галузі медицини та роз-
гулу пандемії, пов’язаної з коронавірусом;
ви рятуєте життя людей, лікуєте, ведете
профілактичну роботу, вірні своїй справі. За
це Вам велика вдячність, «люди в білих ха-
латах».

Низький уклін Вам за вірність благород-
ному покликанню і обов’язку. Ваша про-
фесія не знає свят і вихідних, вимагає ве-
ликого терпіння, мужності, душевної чутли-
вості.

Щиро бажаю усім, хто турбується про здо-
ров’я і життя громадян, міцного здоров’я,
завзяття, творчої наснаги та гарного на-
строю.

Хай праця завжди приносить вам
радість і задоволення.

Зі святом! Щастя вам і добра!
З повагою  – Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ,

депутат Верховної Ради України.

Втрачене свідоцтво про закінчення школи НЗ СВ №025902, видане 17.06.1997 р. Мельничненсь-
кою ОШ на ім’я Світлани Степанівни Синичич, вважати недійсним.

ВІТАЛІЙ ЗЕМАН ДИРЕКТОРУВАТИМЕ
У НАЦІОНАЛЬНОМУ ПАРКУ

Минулої п’ятниці нарешті призначено директора  НПП «Бойківщина». Цю відповідальну по-
саду довірено досвідченому лісівникові, за плечима якого 21 рік лісівничого та 26 років за-
гального стажу, – Віталію Земану.

Представив колективу керівника начальник   Львівського обласного управління   лісового та мис-
ливського господарства Анатолій Дейнека, наголосивши, що перед директором, та й колективом
взагалі, стоїть надзвичайно важливе завдання – докласти максимум зусиль, щоб зберегти на ввіреній
території природне різноманіття,  вивести парк на такий рівень, яким сьогодні є Національний парк
«Сколівські Бескиди». Також Анатолій Михайлович  висловив вдячність виконувачу обов’язків дирек-
тора парку Любі Турянській, яка доклала багато зусиль  в організаційних питаннях, і вручив  їй квіти.

У свою чергу, Віталій Земан подякував за довіру й запевнив очільника лісівників області, що  покла-
дені на нього завдання виконає. А досвіду йому не позичати. У лісівничій справі він знає все, адже

пройшов шлях від робітника лісництва до
головного лісничого ДП «Боринське лісо-
ве господарство», а перед директорським
призначенням  був першим заступником
– головним лісничим НПП «Бойківщина».

Віталій Васильович закінчив Українсь-
кий державний лісотехнічний університет,
де здобув кваліфікацію інженера лісово-
го господарства. Згодом навчався у
Львівському Національному університеті
ім. І. Франка, де отримав диплом правни-
ка, а в минулому році йому вручено ще
третій диплом – магістра з екології. У тру-
довій біографії займав посади майстра
лісу, помічника лісничого, начальника се-
лекційного лісорозсадника. За вміння і
професіоналізм у 2008 році Віталія Ва-
сильовича було нагороджено іменним го-
динником Голови Державного комітету

лісового господарства України.
Привітати свого колегу по директорському корпусу прибули на представлення директор ДП «Турк-

івське лісове господарство» Василь Барабаш, директор ДЛГП «Галсільліс»  Богдан Петренко, ну й,
звичайно, багаторічний наставник, під керівництвом якого професійно вдосконалювався Віталій Ва-
сильович, директор ДП «Боринське лісове господарство» Михайло Ільницький. Щирі слова привітан-
ня з надією на спільну плідну працю висловив у своєму виступі й Боринський селищний голова Михай-
ло Шкітак. І це не випадково. Національний парк «Бойківщина» сьогодні є одним з найбільших
платників податків у територіальній громаді.

Василь ВАСИЛЬКІВ.
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 Дорогу, турботливу, люблячу
маму Ярославу Йосипівну Крав-
чук з юві-
леєм – 65-
річчям від
дня народ-
ження щиро
вітають дочка
Наталія, син
Микола та
зять Андрій і
б а ж а ю т ь
міцного здо-
ров’я, щастя,
радості, Гос-
подньої опіки на  многії літа.

Щиро вітаємо зі святом,
Здоров’я зичимо багато.
Хай щастя в серце завітає,
Добром Господь благослов-

ляє.
Хай Матінка Божа з високо-

го неба
Дарує усе, чого лише тре-

ба:
Здоров’я міцного, щастя

без ліку,
Щасливого, доброго, довго-

го віку.

Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ»
щиросердечно вітають із ювілейним днем народ-

ження сторожа поліклініки Михайла Васильови-
ча Кіхтана і бажають шановному ювіляру  міцно-
го здоров’я, родинного тепла, опіки Матері
Божої – на многії і благії літа!

Здоров’ям міцніти, життю  радіти.
Хай радість приносять онуки і діти.

Хай Ваша родина росте-розквітає,
На добрі діла хай Господь наставляє.

 Педагогічний колектив Сиг-
ловатського ЗЗСО щиро вітає з
ювілейним днем народження
педагога-організатора Наталію

Михайлівну Легезу
і бажає міцного

здоров’я – з
роси і води,
невичерпної
енергії, щастя,

Божої опіки на
довгий вік.
Н е х а й

цвітуть під небом синьооким
Ще довго-довго дні Ваші й

літа,
Безмежна радість – чиста

і висока,
Нехай частіше до оселі за-

верта.
Ми Вам бажаєм сонця у

зеніті,
Достатку, радості і щас-

тя повен дім.
Нехай оселиться у серці

тепле літо
І соняхом квітує золотим!

Повне найменування:
 –  Лімнянський заклад загальної  середньої  освіти І-ІІІ ступенів

імені Романа  Мотичака Турківської   міської ради  Львівської  об-
ласті. Юридична адреса: Львівська  область, Самбірський  район,
с.Лімна,  вул. Центральна, 111.

- Жукотинський  заклад  загальної  середньої  освіти І-ІІ ступенів
Турківської   міської ради  Львівської  області. Юридична адреса:
Львівська  область, Самбірський  район, с. Жукотин, вул. Цент-
ральна, 123.

- Ісаївська  гімназія    Турківської   міської ради  Львівської  об-
ласті.  Юридична адреса: Львівська  область,   Самбірський  рай-
он, с. Ісаї, вул. Шкільна, 13.

- Мельничненська  гімназія   Турківської   міської ради  Львівської
області. Юридична адреса: Львівська  область,   Самбірський  рай-
он, с. Мельничне, вул. Центральна, 8.

- Турківська  гімназія  №2 Турківської   міської ради  Львівської
області. Юридична адреса: Львівська  область,   Самбірський  рай-
он, м. Турка, вул. Середня, 1.

Хащівський  заклад загальної середньої  освіти  І-ІІ ступенів   Тур-
ківської   міської ради Львівської  області. Юридична адреса:
Львівська  область,   Самбірський  район, с. Хащів,  вул.  Середня,
107

Умови оплати праці – посадовий оклад, відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оп-
лати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26
вересня 2005 року №557, зі змінами та доповненнями,  можливі
надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів
і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окре-
мих галузей бюджетної сфери, від 30 серпня 2002 року, №1298, зі
змінами та доповненнями.

Кваліфікаційні вимоги до керівника  ЗЗСО:
- Посаду директора  ЗЗСО може обіймати особа, яка є громадя-

нином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціа-
ліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також
організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не пере-
шкоджає виконанню професійних обов’язків.

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкур-
сному відборі:

- заява про  участь  у конкурсі  з  наданням  згоди  на  обробку
персональних  даних (відповідно до Закону України «Про захист
персональних даних»);

- автобіографія та/або резюме ( за вибором учасника  конкурсу);

- копія   документа, що посвідчує  особу   та підтверджує  грома-
дянство  України;

- копія документа про вищу освіту не нижче освітнього ступеня
магістра (спеціаліста)  з усіма  додатками до нього;

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують
стаж педагогічної  роботи не менше трьох років на день їх подан-
ня;

- довідка про відсутність судимості, видана  не більше місячної
давнини  від  дати  оголошеня  про проведення  конкурсу  на  поса-
ду керівника ЗЗСО;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психі-

атричного огляду;
-  копія  військово- облікових  документів (для  військовозобов’я-

заних).
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право

додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передба-
чені в оголошенні про проведення конкурсу.

Конкурс  відбудеться:
- на заміщення вакантних  посад  керівників Лімнянського зак-

ладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ ст.  імені Р. Мотичака, Мель-
ничненської  гімназії, Хащівського  закладу загальної середньої
освіти  І-ІІ ст.  -  02.08.2021року о 10.00 год.

- на заміщення вакантних  посад  керівників Жукотинського  зак-
ладу  загальної  середньої  освіти І-ІІ ст.,  Ісаївської  гімназії, Туркі-
вської гімназії  №2 - 03.08.2021року о 10.00 год. за адресою:
Львівська область, м. Турка, вул. С.Стрільців, 23  відділ освіти, куль-
тури і туризму Турківської  міської  ради.

Конкурсний   відбір  включає  такі етапи:
- перевірку знання  законодавства  України у сфері загальної

середньої  освіти,  зокрема  законів України «Про  освіту», «Про
повну загальну  середню  освіту», інших  нормативно- правових
актів  у сфері  загальної   середньої  освіти;

- перевірку професійної  компетентності, що відбувається  шля-
хом   письмового  вирішення  ситуаційного  завдання;

- публічну  відкриту  презентацію  державною  мовою перспек-
тивного  плану  розвитку  закладу  загальної  середньої освіти,  а
також надання  відповідей  на запитання  членів  конкурсної  комісії
щодо  проведеної   презентації.

Документи приймають з 01.07.2021р. по 23.07.2021р. за адре-
сою: 82500, Львівська обл., Самбірський  р-н, м.Турка, вул.
С.Стрільців, 23, Відділ освіти, культури  і туризму  Турківської
міської  ради, телефон для довідок: 3-14-54,  Блажівський Ми-
хайло Миколайович mr.tur-osvita@ukr.net

Адміністрація і профспілкова
організація КНП «Турківська
ЦМЛ» щиросердечно вітають із
ювілейним днем народження
спецекономіста  підприємства
Орисю Володимирівну Бриндак
і бажають шановній ювілярці
міцного здоров’я; щоб життя
було світлим і
радісним, як
святковий юв-
ілейний день,
а серце  спов-
нене любові та
добра – на многії і
благії літа!

Відділ освіти, культури і туризму  Турківської  міської  ради Львівської області оголошує конкурси на заміщення вакантних
посад  керівників Лімнянського закладу загальної  середньої  освіти І-ІІІ ст.  ім. Р. Мотичака,  Жукотинського  закладу  загаль-
ної  середньої  освіти І-ІІ ст.,  Ісаївської  гімназії,  Мельничненської  гімназії ,  Турківської  гімназії  №2,  Хащівського  закладу
загальної середньої  освіти  І-ІІ ст.   Турківської   міської ради  Львівської  області.

 ÑÅÐÃ²É ÇÀÕÀÐ×ÈÊ
– ÁÅÇ «ò.â.î.»

Останнім часом в поліції
тепер уже Самбірського рай-
ону відбулися кадрові зміни.
Наш земляк Сергій Захарчик
став повноцінним керівником
районного відділу поліції (до-
тепер він тимчасово викону-
вав обов’язки).

Має нового начальника і Ста-
росамбірське відділення
поліції №1.Два тижні тому цю
посаду обійняв Дмитро Роль,
який донедавна очолював Тур-
ківське відділення поліції №2.
Хто керуватиме поліціянтами
на наших теренах, наразі невідо-
мо. Обов’язки начальника тим-
часово виконує заступник Воло-
димир Сенюга.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

Втрачене посвідчення особи
з інвалідністю з дитинства ІІІ гр.
серія ДДА №075620, видане
24.11.2020 р. на ім’я Марії Сте-
панівни Квич, вважати не-
дійсним.

Хай доля шле Вам
і добро, і щастя,

Міцне здоров’я, море благ
земних,

А щедрі дні, мов рушники
квітчасті,

Нехай ще довго стелять-
ся до ніг.



 Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
видано 27 грудня 2018 року.

Часопис виходить раз на тиждень.
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ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ

Продається 1/2 цегляного будинку в м. Турка по вул. Бойківсь-
ка, 12-б (вище Православної церкви).

Дві кімнати, коридор, кухня та веранда. Вихід на другий поверх
(сходи) з вулиці.

Підвал, господарські прибудови та 8 соток землі. Хата потребує
господаря.

Ціна договірна.
Додаткова інформація за телефоном 0964346437, Марія.

Ó ÐÎÇËÓ×² ÐÎÇÏÎ×ÀËÈ ÐÅÌÎÍÒ
Це курортно-відпочинкове село цьогоріч є єдиним на всю

Турківщину, якому перепали кошти з обласного бюджету на
ремонт дороги. І хоч сума невелика – 887 тисяч гривень – все
ж важлива й потрібна. За ці кошти  планують відремонтува-
ти 520 м дороги, що веде від траси Львів-Ужгород до центру
села. Наразі вже проведено розпушування старого асфаль-
ту, а найближчими днями розпочнеться укладка нового.

Міський голова Ярослав Паращич каже, що в перспективі мож-
ливо вдасться виділити кошти з місцевого бюджету, щоб облашту-
вати асфальтовану дорогу аж до  школи. Про конкретну суму на-
разі говорити рано. Усе стане зрозуміло після перегляду бюджету
за піврічними підсумками.

Василь ВАСИЛЬКІВ.

24 червня 2021 року, об 11.00 год., в приміщенні Боринської се-
лищної ради фахівці Турківської районної філії Львівського ОЦЗ
надаватимуть консультаційні послуги для  жителів та роботодавців
об’єднаної територіальної громади.

Мета зустрічі – можливість працевлаштування незайнятих гро-
мадян, підбір персоналу для роботодавців та інші питання зайня-
тості.

Боринська селищна рада Самбірського райо-
ну Львівської області оголошує конкурс на замі-
щення посад керівників (директорів) закладів за-
гальної середньої освіти Боринської селищної
ради Самбірського району Львівської області.

До 19 липня 2021 року (включно) триває
прийом документів на конкурсний відбір на поса-
ду керівників (директорів):

– Бітлянський заклад загальної середньої осв-
іти І-ІІІ ступенів- заклад дошкільної освіти Боринсь-
кої селищної ради Самбірського району Львівської
області (82551, Львівська область, Самбірський
район, с. Бітля, вул. Центральна, буд.139А);

– Верхненський заклад загальної середньої
освіти І-ІІІ ступенів- заклад дошкільної освіти Бо-
ринської селищної ради Самбірського району
Львівської області (82534, Львівська область,
Самбірський район, с. Верхнє,  вул. Центральна,
буд. 117/1);

– Буковинський заклад загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів Боринської селищної ради Сам-
бірського району Львівської області (82550,
Львівська область, Самбірський район, с. Буко-
винка, вул. Центральна, 470);

– Карпатська гімназія імені Михайла Іваничка
(заклад загальної середньої освіти – заклад дош-
кільної освіти) Боринської селищної ради Самбі-
рського району Львівської області (82553,
Львівська область, Самбірський район, с. Кар-
патське, вул. Шкільна, 1);

– Кривківський заклад загальної середньої ос-
віти І-ІІ ступенів Боринської селищної ради Самб-
ірського району Львівської області(82565,
Львівська область, Самбірський район, с. Крив-
ка, вул. І.Франка, 52);

–Нижненський заклад загальної середньої ос-
віти І-ІІ ступенів Боринської селищної ради Самб-
ірського району Львівської області(82535,
Львівська область, Самбірський район, с. Нижнє,
вул. Центральна, 44);

–Нижньовисоцька гімназія (заклад загальної
середньої освіти – заклад дошкільної освіти) Бо-
ринської селищної ради Самбірського району
Львівської області (82560, Львівська область, Сам-
бірський район, с. Н. Висоцьке, вул. Купиня, 133А);

–Нижньояблунський опорний заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів- заклад дошкільної
освіти Боринської селищної ради Самбірського
району Львівської області(82532 Львівська об-
ласть, Самбірський район, с. Нижня Яблунька,
вул. Шкільна, 250);

–Риківська гімназія (заклад загальної серед-
ньої освіти – заклад дошкільної освіти) Боринсь-
кої селищної ради Самбірського району Львівської
області (82549 Львівська область, Самбірський
район, с.Риків, вул. Зарічна, 28);

–Сигловатський заклад загальної середньої
освіти І-ІІ ступенів -  заклад дошкільної освіти Бо-
ринської селищної ради Самбірського району
Львівської області (82552, Львівська область,
Самбірський район, с. Сигловате, вул. Ровенська
413);

–Шандровецька гімназія імені Василя Борути
(заклад загальної середньої освіти – заклад дош-
кільної освіти) Боринської селищної ради Самбі-
рського району Львівської області(82531,
Львівська область, Самбірський район,
с. Шандровець, вул.Центральна158);

–Яворівський заклад загальної середньої осв-
іти І-ІІ ступенів Боринської селищної ради Самбі-
рського району Львівської області (82537
Львівська область, Самбірський район, с. Яворів,
вул. І.Франка 127).

Умови оплати праці: 
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії

встановлюють згідно з контрактом, відповідно до
Постанови Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і ко-
ефіцієнтів з оплати праці працівників установ, зак-
ладів та організацій окремих галузей бюджетної
сфери» (із змінами); наказу МОН від 26.09.2005,

№ 557 «Про впорядкування умов оплати праці та
затвердження схем тарифних розрядів працівників
навчальних закладів, установ освіти та наукових
установ» (із змінами).

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:
Керівником закладу загальної середньої освіти

Боринської селищної ради Львівської області
може бути особа, яка є громадянином України;
вільно володіє державною мовою; має вищу осві-
ту ступеня не нижче магістра (спеціаліста); стаж
педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не
менше трьох років; організаторські здібності; стан
фізичного і психічного здоров’я, що не перешкод-
жає виконанню професійних обов’язків.

Вичерпний перелік, кінцевий термін і місце по-
дання документів для участі у конкурсі:

для участі у конкурсі подають такі документи:
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на

обробку персональних даних відповідно до Зако-
ну України «Про захист персональних даних»;

автобіографія та/або резюме (за вибором учас-
ника конкурсу);

копія паспорта громадянина України;
копія документа про вищу освіту (з додатком, що

є його невід’ємною частиною) не нижче освітньо-
го ступеня магістра (спеціаліста);

копія трудової книжки чи інших документів, що
підтверджують стаж педагогічної (науково-педа-
гогічної) роботи не менше трьох років на день їх
подання (крім приватних та корпоративних зак-
ладів освіти);

довідка про відсутність судимості, видана не
більше місячної давнини від дати оголошення про
проведення конкурсу на посаду керівника ЗЗСО;

мотиваційний лист, складений у довільній
формі. 

Особа може надати інші документи, що підтвер-
джують її професійні та/або моральні якості.

Прийом документів від кандидатів здійснюєть-
ся у приміщенні Боринської селищної ради Самб-
ірського району Львівської області до 19.07.2021
(включно) у робочі дні з 11:00 год. до 16:00 год.
за адресою: смт. Бориня, вул. І.Франка, 4, 2-й по-
верх, кабінет  селищного голови.

Особа, уповноважена надавати інформацію про
конкурс та приймати документи для участі в кон-
курсі:

Юричко О.О. – перший заступник селищного го-
лови.

тел.  0326934118
e-mail:  smt_borunja@ukr.net
Конкурс включає наступні етапи:
після завершення терміну прийому документів

від кандидатів, конкурсна комісія перевіряє по-
дані кандидатом документи на відповідність уста-
новленим законодавством вимогам; приймає
рішення про недопущення до участі у конкурсі кан-
дидатів, які подали не всі документи, необхідні для
участі в конкурсі відповідно до вимог законодав-
ства, або подали документи після завершення
строку їх подання. Перелік кандидатів, яких допу-
щено до участі у конкурсному відборі, оприлюд-
нюються на вебсайті селищної ради –
borynyatg.gov.ua;

кандидати, яких допущено до участі у конкурс-
ному відборі, ознайомлюються із закладом за-
гальної середньої освіти, його трудовим колекти-
вом;

за окремим графіком проводиться перевірка
кандидатів на знання законодавства України у
сфері загальної середньої освіти, зокрема законів
України «Про повну загальну середню освіту»,
«Про освіту» та інших нормативно-правових актів
у сфері загальної середньої освіти, перевірка про-
фесійної компетентності шляхом письмового ви-
рішення ситуаційного завдання та презентація
перспективного плану розвитку закладу загальної
середньої освіти. Положення про конкурс на по-
саду керівника закладу загальної середньої осві-
ти та перелік питань на знання законодавства
України у сфері загальної середньої освіти опубл-
іковані на вебсайті селищної ради -
borynyatg.gov.ua.

Îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ êîíêóðñó íà çàì³ùåííÿ ïîñàä êåð³â-
íèê³â çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè Áîðèíñüêî¿
ñåëèùíî¿ ðàäè Ñàìá³ðñüêîãî ðàéîíó Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³

Минає 40 днів від дня відходу у вічність о. Володимира Сьомбака.
Не стало людини, яка несла Христову науку своїм парафіянам,  але  ми

пам’ятатимемо  усі повчальні слова  та настанови цього  доброго, щиро-
го, мудрого, благого, безкорисливого духовного наставника, ревного хри-
стиянина. Дякуємо Богові та о. Володимиру за всі його молитви. Віримо,
що будемо мати свого заступника у небі, котрий  допомагатиме  нам
скрізь і всюди.

Щиро поділяємо горе втрати о. Володимира і передаємо слова підтрим-
ки і співчуття родині покійного. Світлі спогади про  настоятеля, який зали-
шив по собі добрі справи та чесно і гідно, з любов’ю до ближнього  прожив
своє життя, завжди будуть сильніші, ніж смерть.

Світла пам’ять. Царство Небесне.
Парафіяни церкви Св. Вознесіння Господнього с. Багнувате.

Колектив  НПП «Бойківщина» висловлює щире співчуття фахівцю еко-
логічної освіти Михайлу Васильовичу та природоохороннику Івану Ми-
хайловичу Повханичам з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті сина
та брата – Василя.

Колектив ДП «Боринське лісове господарство» висловлює щире
співчуття колишньому інженеру з реалізації Михайлу Васильовичу По-
вханичу з приводу тяжкої втрати – трагічної смерті сина – Василя. Вічна
йому пам’ять.

Педагогічний колектив Нижньояблунського ОЗЗСО І-ІІІ ст. висловлює
щире співчуття вчителю іноземної мови Людмилі Дмитрівні Гемі з при-
воду тяжкої втрати – смерті матері.

Колектив ЕМД МК пункту В.Висоцьке висловлює щире співчуття Ксенії
Григорівні Комарницькій з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Педагогічний колектив Ільницького ЗЗСО висловлює щире співчуття
вчителю зарубіжної літератури Ользі Іванівні Вишотравці з приводу тяжкої
втрати – передчасної смерті чоловіка.

Відділи освіти, культури та туризму Турківської міської і Боринської
селищної рад,  колектив міського  Народного  дому, працівники народних
домів Турківщини висловлюють щире співчуття спеціалісту з питань релігії
Ользі Михайлівні Ярошович з приводу тяжкої втрати – смерті батька.

Втрачений студентський квиток, виданий Дрогобицьким колед-
жем нафти і газу на ім’я Романа Романовича Сокирка, вважати
недійсним.

Загублений студентський квиток, виданий коледжем інфокому-
нікацій Національного університету «Львівська політехніка» на ім’я
Миколи Степановича Коліщака, вважати недійсним.


