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З НОВИМ
2022 РОКОМ ВIТАЛИ
Усім добра і щастя бажали
Похвально, що й цьогоріч юні
щедрувальники, вихованці Будинку дитячої та юнацької
творчості, не зрадили багаторічній добрій традиції –
відвідувати з вітаннями працівників установ та організацій
міста у переддень Нового
року. Їхні щирі побажання та
щедрування, веселі колядки
дарують людям святковий
настрій, віру й надію на краще
майбутнє, а доброзичливість
і щирість, впевненість у тому,
що в нашому житті, як і в майбутті щедрувальників, усе
буде добре. Новий рік принесе
нам нові успіхи, злагоду та
взаєморозуміння, а головне –
мир нашій державі. І ми житимемо довго й щасливо під надійним покровом Матінки Божої та її новорожденного Сина – Ісуса Христа.
Впродовж багатьох років вмілим організатором та натхненником щедрувальників є наша
талановита землячка, знана далеко за межами Львівщини та навіть за кордоном писанкарка, загалом творча людина Олександра Цуняк.
Василь ВАСИЛЬКІВ.
1 січня святкує свій ювілейний день народження
Галина Михайлівна Стефанська – любляча і дорога нам
людина. Многая і благая літ – у міцному здоров’ї, добрі,
радості, щасті!
Матусю наша дорогенька, рідненька,
Така золота наша, ніжна ти, ненько.
Тебе з днем народження щиро вітаємо,
Здоров’я міцного сердечно бажаємо!
Хай в хаті твоїй буде затишно, гарно,
А небо над тобою — ясне і безхмарне.
Сусіди хай люблять тебе,
поважають,
І діти з онуками хай приїжджають!
Будь гарною ти і завжди молодою.
І мудрість, і віра хай будуть
з тобою.
Хай Бог дає сили і щастя багато,
Щоб ми могли довго тебе
цілувати!
Син Юрій, невістка Ліля, дочка
Христина ,зять Тарас, любимі
онуки – Юлія, Матвій, Давид.

Компанія Джейбіл - 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).

Шановні краяни!
Вітаю з Новим Роком та
Різдвом Христовим!
Бажаю міцного здоров’я,
добробуту, благополуччя і Божої
бл а г о д ат і !
Нехай рік Новий буде для
Вас багатим
на
добро,
щедрим на
успіхи і удачі!
Щоб Ваша
праця завжди була потрібною і корисною, а успіхи – вагомими та
переконливими! Прийдешній рік хай буде світлим,
щасливим та мирним, а Різдво
Христове наповнить серце
любов’ю, надією і вірою! Щастя Вам, подальших професійних досягнень, миру і злагоди в
сім’ї. Щасливої та доброї долі,
а впевненість у завтрашньому
дні хай завжди наповнює Ваше
серце! Тепла і світла у Вашій
оселі!
З НОВИМ РОКОМ та РІЗДВОМ
ХРИСТОВИМ!
З повагою, народний
депутат України
Андрій ЛОПУШАНСЬКИЙ.

Педагогічний колектив Буковинського
ЗЗСО І-ІІ ст. шле найщиріші вітання з нагоди ювілейного дня народження колезі
по роботі, вчителю історії Катерині Василівні Дністрянській з побажаннями
міцного здоров’я, родинного благополуччя, сповнення усіх мрій і бажань, миру,
щасливого довголіття.
Хай кожен день ясніє небом чистим,
Світанки сяють, скупані в росі.
У серці радість розквіта іскриста
І мрії хай збуваються усі.
Тепло й добро нехай дарує світ,
Дай Боже Вам здоров’я і натхнення,
Щоб Ви прожили ще багато літ
Під Божим і людським благословенням.

Педагогічний колектив Яворівського ЗЗСО І-ІІ ст. щиро вітає
з 60-річним ювілеєм добру, щиру колегу по роботі, вчителя
Марію Дмитрівну Галишич і бажає шановній ювілярці міцного
здоров’я – з роси і води, успіхів у роботі, невпинної життєвої
енергії, родинного тепла, поваги від людей, любові від рідних,
достатку, миру та Божої ласки на многії літа!
Літа відлітають лелеками в вирій,
У далі безкраї, за обрій летять,
А Вам, дорогенька, на ниві життєвій
Сьогодні від роду уже 60!
Щоб серце Ваше й далі зігрівало
тепло,
Щоб завжди в душі панувало добро.
Краси і наснаги, здоров’я без ліку
І довгого-довгого щасливого віку!

Техпрацівники Матківського ЗЗСО І-ІІ ст. сердечно вітають з
ювілеєм – 50-річчям від дня народження – Володимира Миколайовича Миня і бажають шановному ювіляру міцного-міцного здоров’я, родинного тепла, світлої радості в житті, Божої
ласки на щодень та довгий вік.
Всім колективом ми Вас вітаємо,
Довгого віку і щастя бажаємо.
Щоб горе завжди Вас обминало,
А доля лиш радість й добро дарувала.
Хай Бог милосердний з високого
неба
Дарує усе, чого лише треба,
А Матінка Божа, Цариця Свята,
Дарує щасливі і довгі літа!

Педагогічний колектив Верхньовисоцького ЗЗСО вітає з прекрасним святом душі, з чудовим днем народження, який
відсвяткувала 29 грудня, вчителя математики Ганну Юрківну
Комарницьку.
Колеги по роботі шлють найщиріші побажання: міцного здоров’я, особистого щастя, невичерпної енергії, наснаги у всіх
справах. Хай у вашому домі завжди панують
мир і злагода, у серці – доброта, у справахмудрість та виваженість, душа хай світиться від позитиву і гарного настрою. Нехай
завжди будуть поряд близькі друзі і ті, з
ким хочеться поділитися радістю. Здоров’я, довгих років життя. Нехай кожен новий
світанок приносить радість, щастя, тепло і достаток.
Нехай для Вас ніколи не згасає сонце,
Нехай не віють у душі вітри.
Хай жито на столі і Бог на небі
Вас завжди рятують від біди.
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Так вирішили депутати Боринської селищної ради
До складу Боринської селищної територіальної
громади сьогодні належать 33 населені пункти, в яких
проживають 23,544 тисячі осіб. У переважній
більшості – це сільське населення (94,1%).
Розглядаючи бюджет на 2022 рік, розробники та депутати
врахували всі найголовніші потреби громади й визначили
його прогнозні доходи в сумі 190 млн. 517 тис. 150 гривень.
Сюди входять освітня субвенція з державного бюджету (105
млн. 250 тис. 500 грн.), базова дотація (42 млн. 94 тис. 600
грн.), дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих
з державного бюджету видатків на утримання закладів освіти та охорони здоров’я (1 млн. 827 тис. 100 грн.), дотація з
місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом
опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії
(955 тис. грн.), субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (114 тис. грн.).

Власні надходження (без врахування міжбюджетних
трансфертів) запроектовані в сумі 40 млн. 275 тис. 950 грн.,
в тому числі 246 тисяч 500 грн. – спеціальний фонд, решта
– загальний фонд.
Щодо видатків, то вони складають таку ж суму, як і в
дохідній частині. Найбільша питома вага – видатки на фінансування галузей соціально-культурної сфери – 81 відсоток.
За економічною кваліфікацією найбільшу питому вагу у видатках бюджету складають захищені – 95 відсотків. Обсяг
видатків загального фонду місцевого бюджету становить
187 млн. 420 тис. 650 грн. З них, на заробітну плату з нарахуваннями заплановано витрати в сумі 164 млн.476 тис.
689 гривень, на оплату комунальних послуг – майже 10 млн.
гривень. На заробітну плату освітянам буде витрачено 130
млн. 530180 гривень, 8 млн. 762 тис. 940 гривень – плата за
комунальні послуги та енергоносії. Трохи більше мільйона
гривень заплановано на харчування дітей.

Шановні жителі Турківської громади!
Ось і завершується 2021 рік. Ми знову перегортаємо ще одну
сторінку нашого життя, нашої історії. Від себе особисто та від імені
депутатського корпусу Турківської міської ради вітаю вас з наступаючим Новим роком та світлим святом
Різдва Христового!
Хай рік прийдешній додасть нам нових сил,
принесе нові сподівання та втілення заповітного. Хай множаться сімейним щастям, щирою любов’ю, гараздами та достатком ваші
оселі.
Нехай чарівність новорічної ночі, тайна коляди та божественні миттєвості Різдва дарують вам життєву силу і натхнення на добрі
справи, здійснення усіх задумів та сподівань,
професійних досягнень та творчих здобутків.
Нехай наступний, 2022 рік, буде стабільним
та успішним, доля завжди буде прихильною
до вас і ваших родин, а цілюще Господнє благословення обдаровує
щастям і усілякими земними радощами.
З Новим роком! З пресвітлим Різдвом Христовим!
З повагою, Ярослав ПАРАЩИЧ, Турківський міський голова.

Шановні працівники КНП
«Турківська ЦМЛ», ветеранимедики! Щиро вітаємо вас та
ваші родини з наступаючим
Новим 2022 роком!

Бажаємо, щоб новий рік був
щедрим на цікаві плани та особисті успіхи, приніс із собою
смак нових перемог, мир і
стабільність.
Щоб у новому році у ваших
серцях горів вогонь віри та любові, надії та оптимізму, наснаги та невичерпної енергії. Нехай
ці зимові свята, як і всі дні наступного року, будуть щедрими
на любов і доброту, взаєморозуміння і повагу.
Дякуємо за плідну співпрацю
та сподіваємося на її успішне
продовження у наступному році!
Щасливих Новорічних свят!
Адміністрація і профспілкова організація КНП «Турківська ЦМЛ».
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На охорону здоров’я, яка фінансується Національною службою здоров’я України, в бюджеті передбачено 1 млн. 650
тис. грн. Це видатки на енергоносії та пільгові рецепти. На
соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано
видатки в сумі 1 млн.552 тис. грн., на культуру і мистецтво
(а це 25 бібліотек та 26 народних домів) – 6 млн.713 тис. 440
грн., на розвиток фізичної культури та спорту – 300 тис. грн.,
видатки на державне управління – в сумі 27млн.349 тис.
200 грн.
На житлово-комунальне господарство та благоустрій видатки визначено в сумі 1 млн.510 тисяч гривень. На економічні діяльність в бюджету передбачено кошти в сумі 4
млн.229 тис. грн. Зокрема, на утримання та розвиток автомобільних доріг – 2 млн. 500 тис. грн., будівництво об’єктів
комунальної власності – 1 млн. грн., інша економічна
діяльність – 720 тис. грн. У бюджеті також передбачено кошти в сумі 1 млн. 990 тис. грн, на утримання місцевої пожежної частини. Резервний фонд визначено в сумі 400 тисяч
гривень.
Загалом, перед прийняттям бюджету, його в деталях було
обговорено з основними розпорядниками коштів, а також
членами постійних депутатських комісій й керівництвом
селищної ради, а відтак прийнято бюджет без проблем і він є
бездефіцитним.
Василь ВАСИЛЬКІВ.

Шановні жителі Боринської громади!
Відійшов в історію 2021 рік, який був насичений подіями, напруженою працею, глибоким змістом та різними життєвими випробуваннями.
У кожного з нас є підстави порадіти за
досягнуте, побажати один одному світлих
надій і щасливого майбуття, миру, спокою і
здоров’я. Нехай Новий 2022 рік додасть вам
життєвих сил, віри в майбутнє, всі труднощі
нехай будуть переможені, а успіх супроводжує скрізь та в усьому.
Бажаю, щоб новорічні свята принесли вам
тільки добро, мир і достаток. Нехай у новому році все почнеться по-новому: нові успіхи в діяльності, нові високі результати в роботі, нові сподівання і нові перемоги, нові
яскраві емоції та нові щасливі події. Щастя
вам, міцного здоров’я, родинного затишку, досягнень, успіхів та
творчих злетів. Всім добра і блага!
Веселих Новорічних та Різдвяних свят!! Нехай осяйна Різдвяна
Зоря дарує щастя і радість кожному з вас!
З повагою, Михайло ШКІТАК, Боринський селищний голова.

Шановні жителі Турківської та Боринської територіальних громад, члени Міжнародної громадської організації «Світовий Конгрес Бойків»!
Щиро вітаю вас з Новим
2022 роком та Різдвом
Христовим!
Новорічні свята – це дивовижна пора, завжди
хвилююча і завжди радісна. Це усіма нами улюблені
дні,
наповнені
світлом свята, спільної радості, веселощів, очікування дива, душевного тепла
та надії. Проводжаючи
2021 рік . ми залишаємо в
ньому усі негаразди, перегортаємо ще одну сторінку життя та передаємо естафету добра і віри року прийдешньому.
Новий рік і Різдво Христове - традиційно родинні
свята. Нехай вони стануть початком нового успішного року, який буде для нас щедрим на добрі справи
та здобутки. Сердечно зичу, щоби новий 2022 рік
приніс нам усім мир, спокій, впевненість у майбутньому, додав нових сил для втілення найзаповітніших мрій. Хай множаться щастям, щирою любов’ю,
гараздами та достатком ваші оселі, а зимові свята
подарують радісний настрій та приємні зустрічі. Нехай все добре та щасливе, що було у минулому році,
примножиться і увійде у рік прийдешній.
Петро КОСАЧЕВИЧ,
голова МГО «Світовий Конгрес Бойків» і Координаційного центру Конгресу та Фестин, нагороджений Почесною Грамотою Верховної Ради України, кавалер ордена «За заслуги» ІІІ ст., заслужений працівник культури України, директор Турківського міського Народного дому.

Шановні жителі Турківської громади, працівники освіти, культури і туризму, ветерани цих
галузей, їхні родини!
Прийміть наші найщиріші вітання з Новим
роком та Різдвом Христовим!
Хай в Новому році примножується лік вашим
радощам і добрим справам в ім’я нашої Батьківщини, щедрішають здобутки на життєвому
шляху, втілюються в життя найсміливіші ідеї та
плани, а Різдво Христове сповнює серце любов’ю, надією і вірою.
Зичимо вам і вашим родинам Божого благословення, щастя та достатку, оптимізму,
здійснення всіх світлих мрій і сподівань!
Нехай майбутній рік стане для всіх нас роком
добрих змін, подарує кожному міцне здоров’я,
додасть наснаги та енергії, а невід‘ємні атрибути Різдвяних свят – ялинка і Вефлиємська
зірка наповнюють ваші серця радістю та любов’ю. Хай Новий рік принесе на нашу землю довгоочікуваний мир та злагоду.
Веселих вам Новорічних та Різдвяних свят!
Михайло БЛАЖІВСЬКИЙ,
т.в.о. начальника відділу освіти, культури і
туризму Турківської міської ради;
Михайло ЮСИПОВИЧ,
голова об’єднаної територіальної організації
профспілки працівників освіти, науки України
Турківської міської та Боринської селищної
об’єднаних територіальних громад.

Шановні колеги-освітяни,
ветерани педагогічної ниви,
учні та батьки, працівники культури, молоді, спорту та туризму Боринської громади!
Щиро вітаємо вас зі світлими, радісними святами, які
об’єднують у собі наше дитинство, і наше сьогодення, і мрії
про майбутнє, - з Новим роком
та Різдвом Христовим.
Ці свята мають особливе значення, бо знаменують собою
завершення старого року, в якому ми спільно працювали над
вирішенням найгостріших і
найактуальніших питань, а також народження нового часу,
нових надій і сподівань. Дякуємо всім, хто не залишився осторонь, хто долучився до справи розвитку громади. Тож нехай об’єднаються в новому році
всі добрі починання і звершення заради майбуття нашої громади та України.
У передноворічний час ми
щиро прагнемо бути разом зі
своїми найдорожчими, дарувати їм свою любов і піклування. У
передсвятковий день звідусіль
з’їжджаються до рідної домівки рідні та близькі, навстіж
відчинені двері кожної оселі в

очікуванні добра, щастя, міцного здоров’я, оберегом горять на
святковому столі вогні – так було
з прадавніх часів і буде завжди, поки живуть у серці почуття
великої родини, любов до ближнього, єднання і злагоди.
Від усієї душі бажаємо всім
великого людського щастя,
міцного здоров’я, достатку ,
сімейного благополуччя, миру,
тепла та любові у душах і серцях
і Божої благодаті в кожен дім!
Веселих Різдвяних свят, смачної куті, щедрої коляди та щасливого Нового року!
Оксана МАНЮХ, начальник
відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради;
Михайло ЮСИПОВИЧ, голова об’єднаної територіальної
організації профспілки працівників освіти, науки України Турківської міської та Боринської
селищної територіальних громад.
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×ÎÌÓ Á²ËÜØ²ÑÒÜ ÕÐÈÑÒÈßÍ
ÑÂ²ÒÓ ÑÂßÒÊÓª Ð²ÇÄÂÎ
ÍÅ 7 Ñ²×Íß
25 грудня та 7 січня: Україна має два Різдва Христових
Крім нас так святкують ще п’ять країн у світі (Еритрея,
Албанія, Ліван, Білорусь та Молдова), всі інші – визначилися з
однією датою. Розповімо, хто ще відзначає 7 січня, чому Різдво
25 грудня некоректно називати “католицьким” та чи буде
Україна відзначати іншу дату.
КОЛИ Ж РІЗДВО?
Є два календарі – Юліанський та Григоріанський. Юліанський календар був запроваджений у 46 році до н.е. за
ініціативи Юлія Цезаря. А всі
християни почали ним користуватися у 325 році н. е. Цей календар округлює рік до 366 діб,
хоча астрономічно сонячний рік
триває 365 діб, 5 годин, 48 хвилин і 6 секунд. Аж у 16-му
столітті Папа Римський Григорій XIII помітив, що це літочислення відстає від астрономічних
явищ на 10 днів і ввів свій календар у 1582 році: тоді одразу
після 4 жовтня настало 15 жовтня. Україна живе за Григоріанським календарем. Відповідно до нього Новий рік настає 1
січня, а Різдво має бути 25 грудня.
ЧОМУ МИ НЕ ТАК СВЯТКУЄМО?
Відзначати Різдво Христове
25 грудня – за точнішим Григоріанським календарем – вирішили не одразу. Всеправославний
Собор в Константинополі “переніс” Різдво аж у 1923 році. На
це погодилися майже усі країни світу. Серед незгодних був
Радянський Союз. З тих часів
церква Московського патріархату, а за нею і Київського патріархату в Україні, зберігає
вірність Юліанському календарю. За цим календарем Різдво
– 7 січня, а Новий рік мав би
бути 14 січня.
ЧОМУ (НЕ) “КАТОЛИЦЬКЕ
РІЗДВО”?
За Юліанським календарем
“живуть”, і відповідно святкують
Різдво 7 січня, всього декілька
церков у світі. Єрусалимська,
Російська, Сербська, Грузинська, Чорногорська, Польська
православні церкви, Афонські
монастирі, а також всі Українські православні церкви та
Українськ а греко-к атолицька
церква. За деякими даними, це
25% християн світу. Інші 75%
християн святкують Різдво в ніч

з 24 на 25 грудня. Це римо-католицька церква, більшість
протестантських церков, а також частина православних
(включаючи Александрійську,
К і п р с ь к у,
Болгарську,
Румунськ у,
Грецьку та
Константинопольську,
крім Афону).
Тобто
25
грудня помилково
пов’язується виключно з католицизмом, адже у цей день святкують більшість православних
світу, а отже неправильно називати цю дату “католицьким
Різдвом”.
СВЯТКУВАННЯ РІЗДВА 25
ГРУДНЯ. ЧИ ПЕРЕЙДЕ УКРАЇНА?
Питання перенесення святкування Різдва в Україні з 7 січня
на 25 грудня обговорюють з
2015 року. У 2017 році Верховна Рада прийняла закон, який
унормував святкування Різдва
двічі та зробив 25 грудня вихідним днем. Українська православна церква Московського
патріархату була однозначним
противником
перенесення
святкування, однак зі створенням об’єднаної помісної Православної Церкви України заклики до святкування Різдва одночасно з християнами західного
обряду та переходу на Григоріанський стиль літочислення
зазвучали ще гучніше. Дехто
“новим Різдвом” пропонує ще
далі віддалитися від Росії та її
церкви, інші – підтвердити європейськість України. А є й такі,
хто вважає, що святкування
Різдва за Юліанським календарем дає Україні унікальну можливість зберегти власні традиції, які важко підтримувати у
сучасному світі.
Раніше Митрополит Православної церкви України Епі-

фаній заявив, що питання перенесення святкування Різдва з 7
січня на 25 грудня може розколоти церкву. За його словами,
це питання потрібно відкласти
до тієї пори, коли віряни будуть
готові святкувати за новим стилем. “Ми маємо уникати тих
питань, які розділяють. Календарне питання зараз теж певною мірою може розділити Ук-

раїнську Церкву. Ми віримо в те,
що в майбутньому, – але це питання часу – коли українці в
більшості будуть бажати святкувати Різдво Христове за новим
стилем, церква відгукнеться на
цей запит українського суспільства”, – сказав він.
За даними опитування, яке
провели фонд “Демократичні
ініціативи” та Центр Разумкова,
кількість прихильників святкувати Різдво 7 січня зменшується – наприкінці 2018-року намір
святкувати Різдво у січні озвучили 68,5% опитаних, у 2017-му ж
їх було 76%. 17% сказали, що
будуть відзначати два рази – і
25 грудня, і 7 січня. 4% (1% в
2017 році) відповіли, що матимуть Різдво 25 грудня. Опитування 2019 року, яке провела
соціологічна група “Рейтинг”,
показало, що 25% українців
підтримують ідею перенесення
святкування Різдва з 7 січня на
25 грудня. 64% респондентів
проти такої ідеї. Ще 7% зазначили, що їм байдуже це питання і 4% – не змогли відповісти.
У 2021 році вже 26% українців
“за” перенесення Різдва з 7
січня на 25 грудня. 58% проти
такої ідеї, а 15% – байдуже. Тобто кількість людей, які святкують чи готові перейти на 25 грудня, поступово збільшується.

Шановні жителі Боберки!
У переддень Нового Року прийміть мої найщиріші вітання з прийдешніми святами!
Жодні свята не дарують нам стільки світлих надій, такого передчуття щастя, як Новий рік та
Різдво. Це особливий і магічний для кожного з нас час — збережені в пам’яті спомини з дитинства: новорічна ялинка, подарунки, теплі зустрічі з рідними
і близькими, колядування, Вечеря, веселі щедрівки.
Від щирого серця вітаю вас з Новим роком та Різдвом
Христовим! Щастя вам і достатку, любові та натхнення, мудрості й гідності! Хай новий рік додасть всім нам нових сил,
принесе нові сподівання та можливості для їх реалізації!
Хай непохитною буде наша віра в те, що разом ми подолаємо усі негаразди та виклики часу. Адже Бойківщина — край
працьовитих та наполегливих людей, мудрих та щирих.
Бажаю, щоб у новому році природа подарувала всім нам
щедрий врожай, щоб у кожному домі був і хліб, і до хліба!
Здоров’я вам і особистого щастя, хай ніколи тепло та турбота не оминають ані вас, ані ваші оселі!
Щасливих та веселих вам свят! Миру всім нам і нашій Україні!
З повагою, Анатолій Періг, староста с. Боберка.

ПРАЦЮЄМО НА
БЛАГО НАРОДУ
До складу фракції ПП «Слуга народу» Турківської міської
ради входять 5 депутатів. Кожен з них є членом однієї з постійних комісій Турківської міської ради.
Ільницька Наталія – член комісії з питань агропромислового
розвитку, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього середовища, архітектури, містобудування, діяльності ЖКГ. Головою цієї комісії є Петро Юдицький, також депутат від ПП «Слуга
народу».
Переважна більшість питань, що розглядають на цій комісії, стосуються надання дозволів на виготовлення документації з приватизації земельних ділянок для ведення ОСГ, садівництва, під будівництво житлових будинків, господарських будівель та споруд, гаражів, встановлення меж земельних ділянок, безоплатної передачі в приватну власність земельних ділянок, що перебували в
користуванні громадян.
Таких питань є дуже багато на кожну сесію (приблизно 80-100).
Виникають спірні моменти, що потребують детального вивчення
членами комісії, часто з виїздом на місцевість.
Гошівська Наталія – заступник голови комісії з гуманітарних
питань та соціального захисту населення. Питання, що розглядають на цій комісії, стосуються сфер освіти, медицини, культури,
соціального захисту населення; надання матеріальної допомоги
(кожен депутат Турківської міської ради не має окремих коштів на
допомогу, гроші скооперовані, допомоги надають згідно відповідного Положення).
Скажімо, за 12 місяців поточного року такі допомоги надавали і
27 жителям сіл Мала Волосянка, Явора, Стоділка, за якими закріплена депутат Наталія Гошівська. Це допомоги на поховання непрацюючих, що не досягли пенсійного віку, допомоги на лікування
важких хворих, на закупівлю твердого палива учасникам АТО/ООС,
допомоги постраждалим внаслідок пожежі чи стихійного лиха.
Всього на засіданнях комісії розглянуто 77 питань.
Кузан Алла – секретар комісії з питань бюджету, комунальної
власності та регуляторної політики, на якій розглядають відповідні
питання та готують рекомендації до розгляду на сесії. На засіданнях цієї комісії розглянуто 354 питання. Окрім того, за сприяння
Алли Семенівни було обгороджено шкільний стадіон у с. Вовче,
підписано акт на отримання грошової допомоги потребуючим мешканцям села..
Федаш Микола – голова комісії з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування, законності, правопорядку, прав людини, соціально-економічного розвитку, інвестиційної
діяльності і малого бізнесу. На засіданнях цієї комісії розглянуто
109 питань. Окрім розгляду та вивчення питань даної комісії, стараннями депутата Миколи Федаша вирішено проблему облаштування вуличного освітлення по вул. Бойківська у м. Турка.
Крім роботи у вищезгаданих комісіях Турківської міської ради,
депутати нашої фракції входять до складу тимчасових депутатських комісій, які створені за потребою.
Впродовж діяльності теперішнього скликання Турківської міської
ради відбулось 28 сесій, під час підготовки та проведення яких
депутати фракції ПП «Слуга народу» постійно брали активну участь
в розгляді питань, які виносили на сесію, їх обговоренні, вносили
свої поправки до проектів рішень. Вдалося залучити кошти на ремонт доріг (скажімо, на ремонт дороги в с. Явора залучено 2 млн.
грн., 200 тис. грн. – на ремонт дорожнього полотна, моста через
річку Стрий до с. Стоділка; значно більшу частину коштів було
залучено на ремонт доріг в м. Турка). Депутати постійно проводять робочі зустрічі з виборцями. Важливу роль в обговоренні проблемних питань відіграють комунікації в соціальних мережах.
Депутатська діяльність – не така проста, як може здаватися на
перший погляд, потребує сил та часу, постійного моніторингу законодавчої бази, часто вкладень власних коштів, адже за депутатську діяльність зарплату не нараховують. Просто діяльність на благо
громади та розвиток рідного краю завжди приносить моральне
задоволення.
Своїм землякам ми бажаємо миру, душевної гармонії та фінансового благополуччя у Новому, 2022 році.
Наталія ГОШІВСЬКА,
заступник голови фракції ПП «Слуга народу» у Турківській
міській раді.
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ÄßÊÓªÌÎ ÇÀ ÐÀÄ²ÑÒÜ ÍÀØÈÕ Ä²ÒÅÉ!
ТУРНІР ЮНИХ ШАХІСТІВ
Як і було анонсовано, у суботу, 25 грудня, пройшов турнір з
шахів серед дітей,
присвячений дню Святого Миколая. Серед
юнаків старшої групи
перше місце посів
Юрій Дністрянський,
друге - Іван Комарницький
(тренер
Петро
Рогач),
третім став Андрій
Комарницький (тренер Володимир Комарницький).
Серед юнаків молодшої групи перемогу здобув Іван Городиський,
за ним – Олег Копитчак
та Максим Мурис.
Серед дівчат старшої
групи кращою стала Оксана Рогач, яка змагалась із юнаками. Серед двох дівчат молодшої групи був проведений матч з трьох партій, в якому Тетяна Рогач
перемогла Аню Славич .
Всі учасники змагань нагороджені подарунками від Святого Миколая, а переможці і призери – грамотами . За дорученням міського голови, призи учасникам змагань вручив директор ДЮСШ
“Юність” Василь Ціко.
Костянтин МАЛЕТИЧ.

Дня Святого Миколая та Новий рік чекають усі з нетерпінням, а особливо діти. Що є приємним для дитини? Звичайно, любов та піклування батьків, підтримка та розуміння вчителів, дружба однолітків. Але їм також приємно, коли дарують подарунки. І як добре, коли
мрії збуваються.
Адміністрація, учні Верхньовисоцького ЗЗСО I – III ступенів - ЗДО та батьківський комітет висловлюють найтепліші слова подяки меценатам, які фінансово допомогли в організації свята, а саме:
Василю Демку – 2000 гривень; Андрію Гомзяку – 1000 гривень; Богдану Зубрицькому - 700 гривень;
Василю Чорному – 700 гривень; Ніні Валько – 500 гривень; Антону Височанському – 500 гривень;
Володимиру Височанському – 500 гривень; Михайлу Височанському – 500 гривень; Василю Гуляку –
500 гривень; Галині Дзерин – 500 гривень; Мирославу Надичу – 500 гривень; Богдану Сеничичу – 500
гривень; Богдану Миколайовичу Черепанину – 500 гривень; Михайлу Яворському – 500 гривень; Любомиру Гуляку – 300 гривень; Руслані Дудинець – 200 гривень; Володимиру Марковичу – 200 гривень;
Володимиру Матляку – 200 гривень; Руслані Пилипів – 200 гривень; Богдану Черепанину – 200 гривень; Романії Черепанин – 200 гривень; Миколі Надичу – 150 гривень; Віталію Надичу – 100 гривень.
Хай всім вам щастить, шановні меценати, а Господь обдаровує ваші родини своєю ласкою. Хай у
вашому домі будуть щасливими та здоровими близькі вашому серцю люди. Миру вам та злагоди.
З НОВИМ РОКОМ ТА РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

ÕÐÅÑÍÀ ÄÎÐÎÃÀ – ÄÎÐÎÃÀ ÑÏÀÑ²ÍÍß
У переддень Нового 2022 року та світлого Різдва Христового висловлюємо щиру подяку
усім тим, хто доклався, допомагає зараз і тим, хто має на меті прислужитися добрій справі
– справі спорудження Хресної Дороги в м. Турка (в Завалині). Приємно усвідомлювати, що є
люди, чиї серця, наміри і дії спрямовані на цю благородну мету.
Десять років минуло, як розпочато спорудження Хресної Дороги в нашому місті. За цей час зроблено дуже багато: встановлено 22 фігури на стаціях (потрібно ще встановити вісім), над Хресною
Дорогою сьогодні височіє хрест, заввишки 20 м (вночі освітлений), поставлений в пам’ять минулим
і теперішнім вірним синам і дочкам України – борцям за волю і незалежність, споруджена капличка,
облагороджена криничка. До всього цього докладено багато праці і затрачено немало коштів. І все
завдяки вашій допомозі, шановні добродії. Велике спасибі вам усім.
Хай духовне єднання Різдва Христового наповнить ваші серця добротою, вірою і надією, наділить
вас міцним здоров’ям, особистим щастям і оптимізмом, а передзвін Різдвяних свят Божим благословенням освятить кожну вашу оселю.
Ініціативна група з будівництва Хресної Дороги.

«Ôðóò Áàíê» ïåðåðîáëÿòèìå
ïðîäóêö³þ ôåðìåð³â ç Ëüâ³âùèíè
Будівництво комунального підприємства «Фрут Банк» у Мостиськах відбувається в рамках реалізації Проекту регіонального розвитку «Створення парку агропереробки «Фрут
Банк» з формування доданої вартості на продукцію малих та середніх виробників Львівщини».
Проект реалізується за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу,
а також за співфінансування Львівської обласної адміністрації, Львівської обласної ради, Мостиської
міської ради та Судововишнянської територіальної громади.
КП “Фрут Банк” розташований в м. Мостиська по вул. Ярослава Мудрого, 393Б. Земельну ділянку
для будівництва заводу виділила Мостиська міська рада.
«Наразі триває будівництво у Мостиськах з переробки плодово-ягідної продукції. Це буде три лінії.
Зокрема: 1. виробництво джемів, соусів та варення, 2. миття, чищення і запакування овочів, наприклад, борщового набору, 3. сушка овочів, фруктів, зелені та виробництво фруктових чіпсів, для цього
якраз закупляємо спеціальну інфрачервону сушку, яка витягає вологу з будь-якого продукту», – розповів директор КП «Фрут Банк» Павло Дигдало.
Завод стане першим комунальним підприємством, яке перероблятиме продукцію фермерів зі
Львівщини та працюватиме для розвитку громади.
Такі ж можливості для реалізації розвиткових проектів має кожна громада, а «Фрут Банк» готовий
бути першопрохідцем та порадником.
В.М.

ТУРКІВЩИНІ ЦЕ НЕ ЗАГРОЖУЄ
З наступного року Національна служба здоров’я України має намір закрити пологові відділення у тих медичних закладах, де в рік народжується менше 150 немовлят.
В Україні є велика кількість відділень, де приймають менше 50 пологів. Якщо брати європейські
стандарти, то там мінімальний показник, за якого можуть працювати такі відділення, складає 300
пологів в рік.
За словами заступника директора КНП «Турківська ЦМЛ» Віталія Семенківа, Турківщині такі санкції
не загрожують, адже щороку у відділенні медичного закладу народжується більше 300 немовлят. А,
отже, таким чином уже в наступному році і в нас може збільшитися тариф за пологи з 10 до 15 тисяч
гривень. Принаймні так запевняють у Національній службі здоров’я.
Наш кор.

«БОЙКІВЩИНА»
Реєстраційне свідоцтво ЛВ №1306/560-р
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ВЛАСНИК КВАРТИРИ
ОТРИМАВ ОПІКИ
У ніч, з п’ятниці на суботу, 25 грудня, о 00.40 год., до служби
порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в м.Турка, на вул. І.Франка, 42, в одній із квартир дерев’яного одноповерхового житлового будинку. До місця виклику виїхали рятувальники 28-ої державної пожежно-рятувальної частини м.
Турка.
Як з’ясувалось на місці події, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, сусіди вивели з будинку власника. Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання. О 01.21 год.
пожежу локалізовано та ще за пів години – ліквідовано у складі
ланки газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі 65-річний власник помешкання отримав опіки II ступеня. Його, в стані середнього ступеня важкості, госпіталізовано у Турківську центральну міську
лікарню. Вогнем знищено частину речей домашнього вжитку, стіну
та перекриття на площі 20 кв.м. Врятувати вдалося 2 будівлі, розташовані поруч. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.
А у вівторок, 28 грудня, в післяобідню пору, спалахнула дерев’яна господарська будівля у с.Вовче. Тут вогонь знищив чимало дров
та серйозно пошкодив будівлю. Завдяки вмілим та злагодженим
діям рятувальників Турківської ДПРЧ-28 та МПК с.Лімна, врятувати
вдалося, поруч розташований, житловий будинок.
Ближче до ночі турківські рятувальники знову помчали на ліквідацію пожежі. Цього разу – на територію сусідньої Стрілківської ОТГ.
Як повідомили на спецлінію «101», у селі Ясениця Замкова палала господарська будівля.
Окрім наших вогнеборців, над ліквідацією лиха працювали і бійці
місцевої пожежної команди с.Стрілки. На жаль, саму будівлю врятувати не вдалося, проте силами вогнеборців від безжального
полум’я вдалося вберегти 3, поруч розташовані будівлі.
А 29 грудня, о пів на дев’яту вечора, у Турці, на вул. Довбуша,
спалахнув дерев’яний житловий будинок. Вогнем знищено дах та
перекриття на площі 80 м.кв., а також пошкоджено стіни. Силами
вогнеборців ДПРЧ 28 м. Турка врятувати вдалося 2 житлові будинки та 2 господарські будівлі.
Костянтин МАЛЕТИЧ.
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