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День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС щорічно відзначають в Україні 14 грудня - у
день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Кожна хвилина
цього надзвичайного будівництва - це мужність і професіоналізм, самовідданість і самопожертва ліквідаторів заради
збереження життя людей в Україні та в усьому світі.
З метою належного відзначення Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії
на ЧАЕС, 14 грудня, в місті Турка, біля пам’ятного знака

найдорожчим – своїм здоров’ям і життям, прийшли члени Турківської асоціації учасників
ліквідації аварії на ЧАЕС,
міський голова Ярослав Пара-

ліквідаторам відбулися урочисті
заходи.
Схилити голови перед пам’яттю загиблих героїв і віддати данину пошани всім ліквідаторам
аварії, які, рятуючи українців, а
також народи інших країн від
ядерної небезпеки, жертвували

щич, помічник народного депутата України Андрія Лопушанського Ірина Кіра, працівники
структурних підрозділів міської
ради, небайдужі жителі міста.
У пам’ять тих, хто пожертвував своїм життям, рятуючи світ
від атомного лиха, священики

відслужили панахиду.
«Низько вклоняємось усім
ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
які, не шкодуючи свого здоров’я і життя, працювали в 30-кілометровій зоні радіаційного
лиха, аби якомога швидше
ліквідувати наслідки Чорнобильської трагедії, обмежити
біду, тим, хто зупинив розбурхану стихію некерованої ядерної
реакції і зробив вагомий внесок
у справу подолання наслідків
Чорнобильської катастрофи,звернулися до присутніх на заході голова
Турківської
міської
ради Ярослав Паращич
та помічник народного
депутата України Андрія
Лопушанського
Ірина Кіра.
– Щиро бажаємо всім
вам та вашим рідним і
близьким міцного здоров’я, життєвої енергії,
сімейного затишку, щастя, миру, добра й злагоди. Хай завжди поруч
з вами буде людська
подяка за ваші добрі
справи!»
Опісля відбулося покладання квітів до пам’ятного знака учасникам ліквідації аварії на
ЧАЕС.
Світлана БАГАН,
головний спеціаліст відділу
спорту, молоді, оборонної, мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Турківської міської ради.

ÎÏÅÐÓª ËÜÂ²ÂÑÜÊÈÉ Õ²ÐÓÐÃ
Керівництво КНП «Турківська ЦМЛ» налагоджує тісну співпрацю
із фахівцями Львівської обласної лікарні з тим, щоб залучати їх до
надання медичної допомоги жителям Турківщини. Так минулої суботи провів першу операцію з видалення жовчного міхура лапароскопічн им способом лікар-хірург, кан дидат медичних н аук Богдан
Підгірний, який працює в Турківській лікарні як зовнішній сумісник.
Операція пройшла успішно і пацієнта вже виписали з лікувального
закладу. Асистентом був лікар-хірург Юрій Бриндак, анестезіологом – Віталій Семенків.
Львівський хірург планово оперуватиме пацієнтів щосуботи, хоча приїжджатиме в Турку, у разі потреби, в ургентному порядку. Якщо хворий потребуватиме додаткових обстежень, його скеровуватимуть до обласного центру і лише потім визначатимуть, де його краще оперувати. Попередній огляд
пацієнтів проводять завідувач хірургічним відділенням лікарні Микола Галишин та лікар-хірург Юрій Бриндак.
Керівники Турківської лікарні ведуть перемовини і з іншими львівськими
фахівцями, зокрема гінекологом та урологом, які мають досвід проведення
лапараскопічних операцій, а також з педіатром та лором. Їхні знання і досвід
стануть доброю підмогою у лікуванні наших краян.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Компанія Дж ейбіл світовий лідер з виробництва електроніки та провідний роботодавець Закарпаття, оголошує набір
на посаду лінійного оператора. Переваги роботи у
нас: безкоштовні транспортування, харчування, медичне страхування та проживання для іногородніх.
Чекаємо вас за адресою: Закарпатська обл.,
Ужгородський район, с.
Розівка, вул. Концівська,
40, 89424.
Дзвоніть: 0 800 400 204
(безкоштовно по Україні).

22 грудня святкує свій день народження – 60-річний ювілей – Іванна Гаврилівна Шикоряк – наша дорога дружина,
мила мама і улюблена бабуся.
Вітаємо Вас з ювілеєм!
Дозвольте, матусю, Вас привітати
І найтепліші слова Вам сказати.
Бо поки є мама, доти є сонце,
Доти пташина і цвіт під віконцем.
Доти краса, доти – поміч, розрада,
Живіть нам, матусю, сто років на
радість!
Спасибі Вам, рідна, за Ваше тепло,
За руки робочі, безсоннії ночі.
За те, що зростили, за хліб на
столі,
Спасибі Вам, рідна, уклін до землі!
З повагою – чоловік Володимир, доньки Наталія і Світлана, зять Віталій, внуки – Володимир, Христина, Софія.

Від щирого серця і з великою любов’ю вітаємо із прекрасним 80-річчям та Днем ангела дорогого і люблячого, доброго
і чуйного татуся, дідуся і прадідуся, брата – Миколу Омеляновича Павлика.
Бажаємо ювіляру доброго здоров’я
– на довгі і мирні роки життя, життєвої
енергії та оптимізму, родинного тепла,
достатку, поваги, добра, Божої ласки –
на многії літа!
Наш люблячий, рідний, найкращий
у світі,
Із Вами нам завжди затишно й
світло.
Ви гарний господар і дідусь чудовий,
Даруєте турботу і море любові.
Спасибі за ласку, за руки умілі,
Що вмієте підтримати і словом, і
ділом.
Із Вами у домі – надійно та щиро.
Живіть нам на радість у щасті і мирі!
З повагою – дочка Світлана, син Микола з дружиною Наталією, син Сергій з дружиною Наталією, онуки – Василь із дружиною Галиною, Віталій із дружиною Христиною, Світлана,
Михайло, Софія, Мар’ян, Наталія, Тетяна; правнуки – Соломія
та Амелія, Євген та Ванесса, брат Степан та сестра Софія з
сім’ями.

Настоятель храму св. мучеників Маккавеїв с. Ропавське о.
Роман Роль, церковний комітет та парафіяни щиросердечно
вітають з ювілейним днем народження – 60-річчям – касира
церкви Іванну Гаврилівну Шикоряк і бажають шановній ювілярці міцного здоров’я, щастя, радості, добра, довголіття
Бажаємо здоров’я багато-багато,
Хай щастя і мир залишаються в
хаті.
Хай горе обходить завжди стороною,
А радість приходить і ллється
рікою.
За ніжне серце, за щиру турботу,
За вічне бажання добра нам усім,
За мудрі поради, невтомну роботу,
Вам, наша рідна, низенький уклін!
Ми дякуємо Богу, що Ви у нас є.
Хай силу й здоров’я Господь Вам дає.

2 стор.
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Минулої неділі голова Турківської міської ради Ярослав Паращич
прозвітував про свою річну діяльність. Важливою
складовою звіту міського голови був бюджет міськради. На 2021
рік його затверджено в сумі 194 млн. 121 тис. гривень. Протягом
10 місяців поточного року до загального та спеціального фондів
бюджету надійшло 80 млн. 52 тис. гривень. Найбільше коштів
отримано від податків, зборів та доходів фізичних осіб. А це –
78,9 відсотка. Основними платниками податку з доходів фізичних осіб є КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» – 47 млн. грн., відділ
освіти, культури і туризму Турківської міської ради – майже
16,5 млн. грн., КНП «Турківська ЦМЛ» – 6 млн. 364 тис. грн., КНП
«Турківський центр первинної медико-санітарної допомоги» – 2
млн. 426тис. грн., Турківський професійний ліцей – 2 млн. 461 тис.
грн., ПрАТ «Львівобленерго» – 2 млн. 170 тис. грн., Турківська
міська рада – 2 млн. 292 тис. грн. Фізичні особи-підприємці загалом сплатили до бюджету 3 млн. 100 тисяч гривень. За січеньжовтень поточного року міська рада отримала офіційних трансферів до загального та спеціального фондів бюджету в сумі
102 млн. 315 тис. грн.
Найбільшу частку в загальному
обсязі бюджету складають видатки на освіту – 108 млн. 597 тис.
грн.
У поточному році з міського бюджету виділено рекордну суму
коштів на утримання та ремонт
доріг – 9 млн. 875 тис. гривень. 8
млн. 299 тисяч гривень виділено
як субвенцію обласному бюджету
на будівництво й ремонт автомобільних доріг загального користування й доріг комунальної власності. Зокрема, це дорога ТуркаЛопушанка (1 млн. грн.), ТуркаШум’яч (3 млн. грн.), Мала Волосянка – Явора (2 млн. грн.), вул.
Травнева м. Турка (2 млн. грн.). У
поточному році виділено 1 млн. 650
тис. грн. на закупівлю трактора з
навісним та причіпним обладнанням, який вже показав свою ефективність по розчистці та підсипці
вулиць з початку зимового періоду. 2 млн. 250 тис. грн.передбачено на закупівлю автовишки. Наразі
автомобіль ще не придбали.
Велику увагу у звіті Ярослав
Паращич приділив галузі освіти. Він
наголосив, що на території міської
ради функціонує 21 навчальний
заклад. З них 7 – першого-третього
ступенів, 8 гімназій, 4 заклади ЗСО
І-ІІ ступенів, 2 початкові школи. Загальна кількість учнів – 2640 осіб.
537 – педагогічних працівників та
219 – технічних. Таким чином на
одного педагога припадає 5 учнів
та 2, 5 ставки техпрацівників. Три
заклади дошкільної освіти відвідує
167 дітей. При Турківському та
Ільницькому ЗЗСО функціонують
групи з дошкільним вихованням, які
відвідує 93 дитини, а в 9 освітніх
закладах функціонують групи з короткотривалим перебуванням
дітей. Загалом охоплення дітей
дошкільним вихованням складає
49 відсотків. Підвіз учнів здійснюють 5 шкільних автобусів. Підвезенням охоплено 95% дітей. За 10
місяців 2021 року видатки з міського бюджету на забезпечення підвозу склали 841 471 гривню, 358 тисяч гривень з яких – це заробітна
плата.
Середні витрати на одного учня
становлять 48,7 тис. грн. Найвищими вони є в Хащівському ЗЗСО
– 72,2 тис. грн., а найменші – в Турківському ЗЗСО №1 – 18,7 тис. грн.
З початку року в освітній сфері
було реалізовано ряд мікропроектів. Зокрема, «Заходи з енергозбереження в Турківському ЗЗСО
І-ІІІ ст. – заміна вікон та дверей»
(загальна вартість проекту – 220
тис. грн.), «Влаштування відмост-

ки у Лімнянському ЗЗСО І-ІІІ ст. ім.
Романа Мотичака» (вартість проекту – 129,3 тис. грн.), «Заміна
дверей на енергозберігаючі в Розлуцькій гімназії» (вартість проекту
– 129,7 тис. грн.), «Влаштування
внутрішньої вбиральні у початковій
школі с. Дністрик Дубовий»
(вартість проекту – 199,5 тис. грн.),
«Закупівля інвентаря для дитячого майданчика для Вовченського
ЗЗСО І-ІІІ ст.» (вартість проекту –

128,9 тис. грн.). Також було облаштовано асфальтним покриттям
заїзд до Турківського ЗЗСО І-ІІІ ст.
(вул. Молодіжна), протяжністю 100
метрів. Вартість робіт – 192 тисячі гривень. Проведено капітальний ремонт даху другого корпусу
Лімнянського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. Романа Мотичака, загальною кошторисною вартістю 388 тисяч гривень.
Проведено ремонт котельні (тут
замінено двері та облаштовано асфальтне покриття) Явірського
ЗЗСО І-ІІІ ст., на загальну суму 183
тис. грн. Придбано два центробіжні
насоси для котельні Завадівської
гімназії, вартістю 49 тисяч гривень.
На 202 тис. грн. закуплено пиломатеріалів для ремонту підлоги у
спортзалах двох Турківських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.
Влаштовано водовідведення у Турківському ЗЗСО І-ІІІ ст. №1. На це
затрачено 49 тис. грн. На ремонт
котельні Турківської гімназії №1 ім.
О. Ільницького витрачено 34 тисячі
гривень. За 145,5 тис. грн. капітально відремонтовано дах Турківського ЗДО №2 та на 49 тисяч
гривень замінено двері у Турківському ЗДО №3. Стільки ж витрачено на ремонт котельні Турківського ЗДО №1.

Щодо культури і туризму. Тут
функціонує Турківська дитяча музична школа, народний музей «Бойківщина». КЗ «Публічна бібліотека», до складу якого входять 24
бібліотеки-філії, та комунальний
заклад «Центр культури і дозвілля»,
у віданні якого 23 народні доми-філії
та культурний центр «Україна». У
«Публічній бібліотеці» працює 38
осіб. На оснащенні є 22 комп’ютери, але з різних причин не всі вони
задіяні. У «Центрі культури і дозвілля» трудить ся 39 осіб, у
Турківській дитячій музичні школі
21 викладач навчає 173 учнів. У
поточному році 42 учні школи взяли участь у міжнародних та всеукраїнських дистанційних фестивалях-конкурсах. У народному музеї
«Бойківщина» працює одна особа.
При Турківській міській раді діють 5
народних колективів: «Розлучанка». «Дністер», «Бойківські переспіви». «Горяни», «Юні бойківчани».
Силами працівників закладів культури було проведено цілий ряд цікавих і змістовних заходів до визначних та пам’ятних дат в історії України, а також фестиваль книша в
с. Явора, фестиваль борщу в с.

Ільник, фестиваль пирога в с. Шум’яч.
Велику увагу у звіті міський голова присвятив й сфері охорони
здоров’я. Зокрема проаналізував
роботу КНП «Турківська ЦМЛ», де
функціонує 8 відділень на 210
ліжкомісць. У штатній чисельності
– 296 працівників, в тому числі 57
лікарів, 120 – середній медичний
персонал, 51 – молодший медичний персонал, 39 – інші працівники,
29 – спеціалісти. Медики уклали 2
договори з НСЗУ. Це договір про
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, в сумі 37 млн. 811 тис. грн.,
та договір на вакцинацію населення, на суму майже 93 тис. грн. Станом на 1 листопада вакциновано
2442 особи. Окрім коштів, що надійшли медикам від НСЗУ, вони отримали фінансування і з місцевого
бюджету 3 млн. 547 тис. грн. – на
закупівлю дров, вугілля, електроенергії, газу, на безкоштовні ліки за
пільговими рецептами, на закупівлю обладнання. За активної допомоги депутата Львівської обласної
ради Михайла Дзюдзя, вдалося завершити реконструкцію лікарської
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини в с. Лімна, будівництво медично-культурного
центру в с.Розлуч.
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Аналізуючи роботу КНП «Турківський центр ПМСД», Ярослав
Паращич відзначив, що в структурі
цього медичного закладу сьогодні
функціонує одна амбулаторія групової практики, 13 амбулаторій
монопрактики, 11 пунктів здоров’я.
Загальна чисельність працівників
– 163 особи, з низ 25 – лікарі, 120 –
середній медичний персонал, 6 –
молодший медичний персонал, 27
– інші працівники.. Медики надають
послуги більше 49 тисячам особам Турківської та Боринської територіальних громад. Договір укладений з НСЗУ на суму 24 млн. 732
тисячі гривень та вакцинацію від
гострої респіраторної хвороби
Covid-19 – в сумі 208 тисяч гривень. Станом на 1 листопада тут
проведено 4 049 щеплень, в тому
числі повторних – 1569. З місцевого бюджету первинці передбачено 230 тисяч гривень на забезпечення медикаментами осіб пільгових категорій – учасників АТО,
учасників бойових дій, ветеранів
війни, репресованих, онкохворих,
дітей-сиріт, а також інвалідів першої та другої груп загального захворювання. За 10 місяців використано 126,3 тис. грн. 74 тис. грн.
передбачено на забезпечення онкохворих наркотичними засобами.
Використано 49 тисяч гривень. 640
тис. грн. міська рада передбачила
на комунальні послуги та енергоносії. Відповідно, використано на
оплату за світло 323,6 тис. грн.,
газ – 17,9 тис. грн. Визначено в
міському бюджеті й інші видатки на
медичну галузь. Звітуючи Ярослав
Ярославович повідомив приємну
новину, що уже розпочато виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво амбулаторії групової практики сімейної медицини в м. Турка. А нещодавно
закуплено гематологічний аналізатор, вартістю 212 тисяч гривень.
До відділу соціального захисту
населення міської ради, де працює
шість штатних одиниць, станом на
1 листопада, звернулося 2 322
особи. На обліку тут перебуває 154
учасники АТО. з них 16 – з інвалідністю. За звітний період їм виплачено 170 тис. грн. на реабілітацію.
Також на обліку перебуває 14
членів сімей загиблих учасників
АТО/ООС, яким виплачено 60 тис.
грн. Щомісячно виплачують матеріальну допомогу дітям загиблих
учасників АТО/ООС. За 10 місяців
їм виплачено 57,5 тис. грн.
У службі у справах дітей Турківської міської ради працює три особи. Вони опікуються 26 дітьми з
числа сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.
З початку року відділом з надання адміністративних послуг та державної реєстрації надано 1514
адміністративних послуг. Відділом
містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства
та енергетики Турківської міської
ради, де працює 4 особи, видано 7
будівельних паспортів забудови
земельної ділянки. Стільки ж –
містобудівних умов й обмежень
забудови земельної ділянки, два
паспорти прив’язки тимчасових
споруд. Розпочато розробку нового генерального плану в с. Вовче,
практично на завершенні генеральні плани в селах Лопушанка та
Хащів. Розроблено 43 завдання на
детальний план територій.
Озвучив міський голова інформацію, що стосується інвестиційних пропозицій земельних ділянок.
Зокрема, по одній – в селах Вовче, Шум’яч, Присліп – для будівництва об’єктів рекреаційного призначення, по дві – в селах Ісаї та Явора, три – в с. Мала Волосянка.

Велика кількість заяв надійшла
до відділу земельних ресурсів
міської ради, найбільше з яких про
надання дозволу на розробку проекту землеустрою на земельні
ділянки для ведення ОСГ та затвердження проекту землеустрою
на земельні ділянки для ведення
ОСГ, а також про надання дозволу
на виготовлення технічної документації для встановлення меж
земельної ділянки під особисте житлове будівництво. У деталях
міський голова зупинився на заявах учасників АТО. Зокрема, дев’ятьом із них було надано ділянки
під ОЖБ. Це Юрію Куцаку (с. В.
Турів), Андрію Бущаку, Івану Круцу, Юрію Кітралю, Олегу Кулаєву,
Сергію Кожушко (м. Турка), Івану
Полончуку (м. Пустомити), Марії
Яворській (с. Лосинець), Сергію
Донію (с. Сянки). Водночас вісьмом
відмовлено. Це Назарію Кирді (с.
Ісаї). Сергію Усачову (с. Валуйське
Донецької області), Миколі Яворському (м. Турка), Миколі Бутрію (с.
Боберка), Наталії Цебак (м. Новий
Калинів), Петру Лубу (с. Сянки).
Івану Копку (с. В. Висоцьке), Наталії Висятинській (м. Львів). Усім
18 заявникам відмовлено у виділенні земельної ділянки під дачне
будівництво. Трьом учасникам АТО
виділено ділянки під будівництво
гаражу – Олегу Кулаєву та Миколі
Коноваленку з м. Турка, Сергію
Усачову із с. Валуйське Донецької
області. Також трьом відмовлено
– Петру Лубу та Віталію Іванику з
Сянок, Сергію Мельнику з Турки.
Великій кількості осіб надано ділянки під садівництво. Серед них –
Сергій Кулик, Віталій Коротков,
Олег Кобрин, Наталія Висятинська
– зі Львова, Володимир Даниляк,
Тарас Гав’як, Михайло Кузьмин.
Мирон Кузьмин, Михайло Сіданич,
Іван Калинич, Сергій Писанчин, Руслан Сеничич, Сергій Кожушко, Тарас Баган, Микола Стацик, Олег
Кулаєв – з м. Турка. Віталій Іваник,
Сергій Доній – із с. Сянки, Марія
Яворська – із с. Лосинець, Сергій
Усачов – із с. Валуйське Донецької
області. Відмовили шести особам
– Олегу Кобрину, Віталію Короткову, Світлані Костіній – зі Львова,
Олегу Біжану – із Харкова, Миколі
Бутрію – із Боберки та Олегу Кузану – із Розлуча. Одинадцятьом
учасникам АТО надали ділянки для
ведення ОСГ. Це жителям м. Турка
Івану Круцу, Михайлу Кузьмину,
Миколі Стацику, Тарасу Багану, Сергію Писанчину, Олегу Кулаєву, Віталію Габрикевичу, жителю м. Львів
Миколі Халаку, жителю м. Самбір
Володимиру Семенову, жителю м.
Ужгород Любомиру Рибчичу та жителю с. Валуйське Донецької області Сергію Усачову. Водночас
тринадцятьом відмовлено. Зокрема, Олегу Кулику, Олегу Стопчаку,
Сергію Жуку, Йосипу Данькевичу,
Василю Грому, Валерію Москалю,
Віталію Єрмакову – з м. Львів, Сергію Стерлянікову, Сергію Кожушку
та Миколі Руденку – з м. Турка, Івану
Матківському – з с. Лосинець та
Володимиру Мисю – з м. Чернівці.
Під час звіту Ярослав Ярославович торкнувся роботи й інших
підрозділів міської ради, наголосивши, що зроблено за рік багато, але,
на жаль, не все, що було заплановано. У новому 2022 році зусилля
міської ради буде скеровано на ті
аспекти діяльності, що не отримали реалізації.
Після завершення звіту міський
голова відповів на цілий ряд запитань від присутніх у залі, окреслив плани та перспективи на майбутнє.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
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ÏÎÄßÊÀ «LEONVOCI»
Â²Ä ÏÀÒÐ²ÀÐÕÀ
Із великою зацікавленістю та
гордістю Турківщина спостерігає
за творчим успіхом сьогодні уже
знаного і титулованого колективу «Leonvoci». І це зовсім не випадково, адже організатором його є
наш талановитий земляк, щира,
добродушна людина Назарій Тацишин.
З часу створення гурту пройшло не
так багато років, але, завдяки високій
виконавській майстерності, колектив
здобув собі величезну популярність
не лише в Україні, а й за кордоном,
щораз збираючи на своїх концертах
переповнені зали шанувальників. Декілька днів тому хлопців запросили
відвідати патріарший собор УГКЦ в
м. Київ. Там вони дали концерт, мали цікаву зустріч з Блаженнішим Святославом, з рук якого й
отримали подяку за культурний внесок в українську мистецьку скарбницю.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ТИМЧАСОВУ КОМІСІЮ ОЧОЛИВ
МИКОЛА ФЕДАШ
У минулому номері нашої газети ми оприлюднили інформацію про те, що сесія Турківської
міської ради створила тимчасову слідчу комісію, яка має провести службове розслідування
з приводу смерті керуючого справами (секретаря) виконкому міської ради Юрія Лила. Після
цього до нас надійшло чимало дзвінків із запитаннями, чому не опублікували список членів
комісії. З огляду на це, друкуємо склад комісії. Очолив її Микола Федаш (ПП «Слуга народу»),
членами комісії стали Надія Яворська (фракція ВО «Батьківщина»), Микола Лило (фракція
ПП «Самопоміч»), Анатолій Славич (фракція ПП «Громадянська позиція»), Василь Поточний
(фракція ВО «Свобода») та Оксана Галишин (фракція ПП «Європейська солідарність»).
Службове розслідування члени комісії мають провести протягом місяця (з 13 грудня 2021 р. до 14
січня 2022 р.). Рішенням сесії зобов’язано Турківське НКП «Турківський центр первинної медикосанітарної допомоги» (Микола Яцкуляк)» та КНП «Турківська ЦМЛ» (Костянтин Коробов) максимально
сприяти у проведенні розслідування. Як нам стало відомо, Микола Яцкуляк уже представив детальне
відео з моменту, коли Юрій Лило прибув у первинку й аж до того, коли від’їхав звідти на власному авто.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

ЩОБ НЕ ЗІПСУВАТИ
СВЯТКОВИЙ НАСТРІЙ
Наближаються Новорічні та Різдвяні свята. І, зрозуміло, що
одним із атрибутів цих радісних подій є ялинка, не лише для
малечі, а й для дорослих. Втім, добрий настрій можна зіпсувати, потрапивши в поле зору працівників лісової охорони, або
ж поліції, якщо в незаконний спосіб вирішили придбати лісову
красуню. Уже зараз в нашому підприємстві створено 4
мобільні групи, до яких увійшли працівники лісової охорони та
поліції. Вони патрулюватимуть території й виявлятимуть
лісопорушників.
Щоб не ризикувати, є простий і прийнятний спосіб – звернутися
в наше підприємство й за невеликі кошти придбати новорічну ялинку. Для інформації подаємо прейскурант:
Роздрібні ціни на новорічні ялинки (до 100 штук)
на 2021-2022 рр. з 1 грудня 2021 року в Турківському ДЛГП «Галсільліс»
Назва
продукції

Порода

Ялинки
новорічні

Смерека,
Сосна

Ялинки
новорічні

Ялиця

Новорічні
букети
Ліквід з
крон

Ялиця,
смерека
Ялиця,
смерека

ПДВ

Ціна з ПДВ

1,2-2,0 м
2,1-2,5 м
2,6-3,0 м
3,1-3,5 м

Ціна без
ПДВ
146,67
179,17
225,00
282,50

29,33
35,83
45,00
56,50

176,00
215,00
270,00
339,00

1,2-2,0 м
2,1-2,5 м
2,6-3,0 м
3,1-3,5 м
3 гілки
5 гілок

164,17
196,67
240,00
300.00
37,50
48,50

32,83
39,33
48,00
60,00
7,50
9,70

197,00
236,00
288,00
360,00
45,00
57,00

1м3

125,00

25,00

150,00

Довжина

А для тих, хто все-таки вирішить зрубати ялинку( мовляв, нічого
мені за це не буде), хочу повідомити, що лише за нанесені збитки
такому «смільчаку» доведеться заплатити 544 гривні, до того ж ще
510 грн. – штраф згідно адміністративної постанови. А якщо лісопорушення буде вчинено у природно-заповідному фонді, штрафи
зростуть вдвічі. До того ж, відносно порушника буде відкрито кримінальне провадження.
А, отже, щоб свята пройшли тихо і мирно, з добрим настроєм, і
щоб не потрапити в поле зору правоохоронців, радимо звернутися
до нас і придбати собі ялинку до вподоби.
Андрій КОМАРНИЦЬКИЙ,
інженер ЛК і ОЗЛ ДЛГП «Галсільліс».

Відділ освіти, культури і туризму Турківської міської ради Самбірського району Львівської
області оголошує конкурси на заміщення вакантних посад директора комунального закладу «Публічна бібліотека» Турківської міської ради Самбірського району Львівської
області» та директора комунального закладу «Центр культури і дозвілля» Турківської
міської ради Самбірського району Львівської області.
Повне найменування та місцезнаходження:
- Публічна бібліотека Турківської міської ради Самбірського району Львівської області; 82500 Львівська
область, Самбірський район, м. Турка, площа Ринок,
26.
- Центр культури і дозвілля Турківської міської
ради Самбірського району Львівської області; 82500
Львівська область, Самбірський район, м. Турка. вул.
Міцкевича, 25.
Загальні вимоги до кандидатів: особи, які вільно
володіють державною мовою, мають повну вищу освіту, стаж роботи у сфері культури та/або освіти не менше
трьох років, здатні за своїми діловими та моральними
якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати
відповідні посадові обов’язки.
Обмеження щодо кандидатів: керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка, за рішенням суду, визнана недієздатною або її
дієздатність обмежена; має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в
установленому порядку, або на яку протягом останнього року накладалось адміністративне стягнення за
вчинення корупційного правопорушення; є близькою
особою або членом сім’ї керівників органу, що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним закладом культури,
Особи, які беруть участь у конкурсі, впродовж 30
днів з дня оголошення конкурсу повинні подати такі
документи:
- заяву про участь в конкурсі з наданням згоди на
обробку персональних даних, відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних»;
- автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову
діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську
роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний
номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;
- копію документів, що посвідчує особу;
- копію документів про вищу освіту;
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- копію документів про рівень володіння державною мовою (документи про повну загальну освіту, за
умови, що такий документ підтверджує вивчення
особою української мови як навчального предмету
(дисципліни) або державний сертифікат про рівень
володіння державною мовою, що видає Національна комісієя зі стандартів державної мови);
- відомості про наявність чи відсутність судимості;
- два рекомендаційні листи довільної форми;
- мотиваційний лист довільної форми;
Дата початку приймання документів – 20 грудня 2021
року.
Зазначені документи подавати особисто, надсилати на поштову адресу відділу освіти, культури і туризму
Турківської міської ради: 82500, Львівська область,
Самбірський район, місто Турк а, вулиця Січових
Стрільців, 23, або на електронну адресу: mr.turosvita@ukr.net. Документи подавати з поміткою “на конкурс”. Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність
поданої інформації.
Умови оплати праці – відповідно до наказу Міністерства культури «Про впорядкування умов оплати праці
працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки»
від 18.10.2005 № 745.
Умови та строки проведення конкурсу.
Конкурсний добір проводиться публічно. Відділ освіти, культури і туризму забезпечує відео- та аудіофіксацію всіх засідань конкурсної комісії. Конкурсна комісія
проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляє кандидатів.
На другому засіданні конкурсна комісія проводить
співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує
публічні презентації проектів програм розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека» на один і п’ять
років та публічні презентації проектів програм розвитку комунального закладу “Центр культури і дозвілля”
Турківської міської ради на 1 і 5 років.
Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та опри-

люднює його на офіційному веб-сайті відділу освіти,
культури та туризму та в інший спосіб.
Формування конкурсної комісії.
Персональний склад конкурсної комісії та зміни до
нього (за потреби) затверджує своїм наказом відділ
освіти, культури і туризму не пізніше 30 днів після
оголошення конкурсу .
У разі проведення конкурсного добору на посаду
директора закладу культури по три кандидатури до
складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу, громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та орган управління.
Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обирають на загальних зборах трудового колективу.
Громадські організації у сфері культури відповідного
функціонального спрямування подають по три кандидатури органу управління, який шляхом жеребкування
визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.
Орган управління забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування на своєму офіційному веб-сайті.
Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та незалежними. Не допускається втручання в
діяльність конкурсної комісії будь-яких органів влади,
а також учасників конкурсу.
Членами конкурсної комісії можуть бути:
- незалежні фахівці у сфері культури, публічного або
бізнес-адміністрування;
- члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих
відповідно до закону;
- члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.
Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:
- за рішенням суду визнана недієздатною або її
дієздатність обмежена;
- має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не
знята в установленому законом порядку, або на яку
протягом останнього року накладали адміністративне
стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного
з корупцією;
- є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
- є членом трудового колективу закладу культури, на
посаду директора якого проводиться конкурс.
Конкурсна комісія вважається повноважною у разі
затвердження в її складі не менше шести осіб.
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ÇÀÂÅÐØÅÍÍß ÔÓÒÁÎËÜÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÓ ÍÀ ÒÓÐÊ²ÂÙÈÍ²
Протягом місяця на Турківщині проходив чемпіонат з мініфутболу 2021 року. Поєдинки відбувалися на двох майданчиках зі штучним покриттям – у Турці та Завадівці. Участь в
змаганнях взяли 10 футбольних колективів ( 2 з Турки, Явори, Завадівки, Сянок, Вовчого, Прислопа, Верхнього Висоцького, Верхньої Яблуньки та Ільника).
В одноколовому турнірі команди визначали переможця
та призерів чемпіонату. З однаковою кількістю очок команди
з Турки та Явори завершили
чемпіонат, тільки за різницею
м’ячів “Карпати” Турка стала
переможцем турніру. Срібним
призером стала команда Явори (на фото). Бронза – у турківських юнаків, а 4 місце посіла
молода команда з Сянок, отримавши Кубок та медалі «За
волю до перемоги».
Згідно з регламентом змагань, команди, що посіли перше- четверте місця, розіграли
«Кубок переможців», а команди, що посіли місця з п’ятого по
восьме, взяли участь у втішному турнірі – «Кубок надії».
Володарем «Кубка переможців» стала футбольна команда Явори, а переможцем
«Кубка надії» - Верхня Яблунька.
Нагородження команд-учасниць чемпіонату, «Кубка переможців» та «Кубка надії» провели директор ФСК «Карпати»

Олег Мельник, директор ДЮСШ
«Юність» Василь Ціко, голов-

Також було відзначено кращих гравців у номінаціях:
- «Кращий бомбардир» –
Олег Бабич (ФК «Карпати» (Турка);
- «Кращий гравець» – Михайло Співак (ФК«Явора»);
- «Кращий воротар» – Михайло Швець (ФК «Явора»).
Переможці та призери чемпіонату, володарі «Кубка переможців» та «Кубка надії» були
нагороджені футбольними кубками, медалями та індивідуальними нагородами. Кожна команда-учасниця змагань отримала винагороду за свої старання та волю до перемоги – м’яч
для міні-футболу «К-Sektor».
Проведення цього турніру
було би неможливим без сприяння та підтримки голів Турківської та Боринської громад –
Ярослава Паращича та Михай-
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У ТУРЦІ ГОРІВ ЕЛІТНИЙ
ПОЗАШЛЯХОВИК
У неділю, 12 грудня, о другій годині ночі, до турківських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в м. Турка,
по вул. Самбірська, 52, в двоповерховому цегляному гаражі,
критому металочерепицею, розміром 10х6 м. Тут зайнявся
автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon». Вогнем знищено моторний відсік позашляховика. Сам автомобіль та гараж вдалося врятувати.
На місці події працювали чотири вогнеборці 28-ї ДПРЧ м. Турка
та одна одиниця спецтехніки.
А двома днями раніше, у п’ятницю, 10 грудня, у Турці, на Травневій, зайнялася дерев’яна господарська будівля.
Внаслідок пожежі знищено будівлю та 8 м куб. дров, а також 12
м куб. дров пошкоджено. Врятувати вдалося 2 споруди, що розташовані поруч.
До ліквідації пожежі було залучено п’ятеро рятувальників 28-ї
ДПРЧ м. Турка та 2 одиниці спецтехніки. Жертв та постраждалих
немає.
Наш кор.
Боринська селищна рада повідомляє про те, що в приміщенні
селищної ради відбудуться громадські слухання містобудівної документації (детальний план території) земельної ділянки комунальної власності під будівництво та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в с. В. Висоцьке, орієнтовною площею – 0,2480 га гр. Дзерину Василю Федоровичу.
Замовник: Боринська селищна рада.
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- 1 місяць – 17,00 грн.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА
(разом із платою за
прийом передплати):

- 6 місяців – 86,00 грн.

- 3 місяці – 46,00 грн.

- 12 місяців – 166,00 грн.

ÑÏ²Â×ÓÂÀªÌÎ
Колектив відділу Держгеокадастру висловлює щире співчуття
співробітниці Ірині Іванівні Марусяк з приводу тяжкої втрати –
смерті матері.
ний спеціаліст молоді та спорту
Боринської селищної ради Роман Дяків та голова ФФТГ Петро Дудинець.

ла Шкітака. За це їм щира подяка!
Наш кор.

ЗИМОВИЙ ШАХОВИЙ ТУРНІР
У суботу, 11 грудня, в ДЮСШ “Юність” відбувся турнір з шахів серед дітей . В молодшій
віковій групі серед юнаків перше місце посів Андрій Комарницький, який набрав 9 очок з 9-ти
можливих (тренер Володимир Комарницький). Другу сходинку – Володимир Куприч, третім
став Іван Городиський (тренер Петро Рогач) .
Серед дівчат молодшої групи перше місце посіла наймолодша учасниця Аня Славич, друге – Тетяна Рогач, а замкнула трійку кращих
Андріана Лях.
У старшій групі серед юнаків і
дівчат
кращим
став
Юрій
Дністрянський, за ним – Оксана
Рогач та Іван Комарницький.
А у неділю,12 грудня, пройшов
турнір з шахів на кубок Турківської
ОТГ серед дорослих. Серед чоловіків перше місце посів Дмитро
Козак, другим став Назар Павлик,
третім – Микола Федаш.
Серед двох жінок був зіграний
матч з двох партій, де перемогла
Оксана Рогач, друге місце у Ганни
Мамчук.
Переможці та призери змагань
були нагороджені дипломами, грамотами, грошовими преміями та
кубком.
Організатори та учасники змагань висловлюють щиру подяку Турківському міському голові Ярославу Паращичу та дирекції ДЮСШ “Юність” за надані призи.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
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Учні 3-го класу Верхньовисоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. – ЗДО та їхні
батьки висловлюють щире співчуття класному керівнику Ірині
Євгенівні Матківській з приводу тяжкої втрати – смерті батька –
Євгена Степановича.
Фінансове управління Турківської міської ради висловлює щире
співчуття головному спеціалісту фінансового відділу Степанії
Дмитрівні Гошовській з приводу тяжкої втрати – смерті матері .
Колеги по роботі – Ірод Г.А., Шемелинець К.С., Бойко І.І., Романчак О.М., Шепіда О.В., Кузан С.І., Височанський І.З. – сумують з приводу смерті колишньої акушерки Верхньовисоцької дільничної
лікарні – Людмили Несторівни Губиш і висловлюють щире співчуття
рідним і близьким покійної. Вічна їй пам’ять.
Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО висловлює
щире співчуття вчителю Ірині Євгенівні Матківській з приводу тяжкої втрати – смерті батька – Євгена Степановича.
Колектив працівників Боберківського ЗЗСО висловлює щире
співчуття вчителю початкових класів Оксані Василівні Шимків з приводу тяжкої втрати – смерті батька.
Педагогічний колектив Розлуцької гімназії висловлює щире
співчуття директору Світлані Іванівні Савчак з приводу тяжкої втрати – смерті батька –Івана Григоровича. Вічна пам’ять.
Колектив працівників Верхньовисоцької лікарні глибоко сумує з
приводу смерті прачки Марії Федорівни Пелюшкевич і висловлює
щире співчуття родині.
о. Микола Різак, церковний комітет, хористи і всі парафіяни церкви Різдва Христового м. Турка висловлюють щире співчуття дяку
Ігорю Станіславовичу Копитчаку з приводу тяжкої втрати – смерті
матері. Вічна їй пам’ять.
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