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Рожищанин

З вірою – до Бога, з правдою – до людей

Ті, що бачили війну

14 жовтня в Рожищенському істори-
ко-краєзнавчому музеї відбулася презентація відра-
зу двох виставок: «Ті, що бачили війну» та «Воїни. 

Історія українського війська», ор-
ганізованих із нагоди Дня захисника 
України, Дня утворення Української 
повстанської армії та Дня козацтва.

Захід, на якому були присутні 
учасники АТО з сім’ями, представ-
ники влади та небайдужі рожи-
щани, розпочала Наталія Патійчук 
– директор музею. Вона привітала 
гостей та запросила переглянути 
виставки.

Постери «Воїни. Історія україн-
ського війська», розроблені україн-
ським інститутом національної 
пам’яті. На них зображені Українські 
воїни різних часів у відповідних 
одностроях.

Це дає можливість ознайомити-
ся з минулим і водночас зазирнути 
в очі нашим сучасникам, тим, що ба-

чили війну, адже обидві виставки містяться в одній, 
оновленій та відремонтованій музейній кімнаті.

Також Наталія Патійчук зазначила, що ГО «Рожи-
щенське районне об’єднання воїнів АТО» передає 
портрети бійців на постійне зберігання у музей 
та надала слово Аліні Кривов’язюк – секретарю 
громадської організації.

Пані Аліна нагадала, що це вже друга виставка 
«Ті, що бачили війну», але цьогоріч вона поповни-
лася новими фотопортретами, на яких зображені 
не лише чоловіки, а й дві чарівні дівчини-військові.

Ще секретар об’єднання коротко ознайо-
мила присутніх із бойовими біографіями бійців, 
зображених на світлинах та запросила присутніх 
до перегляду фільму «З нами правда, з нами сила, 
з нами Бог», автором і режисером якого є відомий 
волинський «айдарівець», голова Громадського 
формування «БУГ» Олександр Калюжний.

Це фільм про війну справжню, не романти-
зовану високими словами, чесний, правдивий, 
відкритий. Він знятий волинянами для волинян і 
про волинян… Про волинян, які були та є на лінії 
розмежування. Хлопці з екрана звертаються до 
своїх земляків, до своїх рідних, словами, що йдуть 

із душі.
У стрічці багато документальних кадрів про 

бійців 14-ї окремої механізованої бригади, 24-го 
окремого штурмового батальйону «Айдар», опе-
ративно-тактичного угруповання «Луганськ», 128-ї 
окремої гірсько-штурмової бригади, зведеного 
загону поліції, роти поліції «Світязь», 5-го батальй-
ону Української добровольчої армії, зведеного 
прикордонного загону, 28-ї механізованої бригади 
та 51-ї окремої механізованої бригади.

Зокрема у фільмі зазначено, що на 1 млн осіб, 
у відсотковому співвідношенні, у війні на сході 
загинуло найбільше волинян, а за час зйомок і 
монтування фільму наша область утратила ще сім 
бійців.

У стрічці використані фрагменти музичних 
творів бійця-добровольця з Рожищенського райо-
ну Миколи Габдулхакова.

На завершення зустрічі всі присутні вшанувати 
загиблих військовослужбовців хвилиною мовчан-
ня.

21 вересня церковний дзвін велично 
сповіщав: церква Різдва Пресвятої Богоро-
диці УПЦ КП відзначає храмове свято. Ще 
до початку Божественної Літургії віряни за-
повнили храм, щоб у прекрасний сонячний 
день наповнити душі радістю та молитвою, 
прославити Пресвяту Богородицю Діву 
Марію, яка дала світові Спасителя! 

Цього року святкове Богослужіння з 
нагоди величного свята очолив митрополит 
Луцький і Волинський Михаїл. Співслужили 
владиці священики кафедрального собору 
Святої Трійці та духовенство Рожищенського 
благочиння УПЦ КП. Усі разом з вірою та 
побожністю дякували Богородиці та возно-
сили хвалу Господу. Молилися щиро і ревно 
за здоров’я та благополуччя, за мир у нашій 
Батьківщині, за воїнів, за скоре визнання ав-
токефалії Української Церкви та об’єднання 
православних церков нашої країни.

Неймовірної урочистості додавали Бого-
служінню чисті голоси учасників церковного 
хору, яким керує Олена Вальчишин. Молитви 
у їхньому виконанні, проникаючи в душі, ли-
нули у піднебесся, і міцніла віра, що Господь 
їх чує, і незадовго в нашій країні запанує мир.

В один із найвеличніших моментів Боже-
ственної Літургії до Святого Причастя при-
ступили як старші парафіяни, так і маленькі 
дітки. А їх в цей день зібралося в церкві 
чимало, зокрема й вихованці недільної шко-
ли, що пізніше разом зі своєю наставницею 
Валентиною Степанюк вітали усіх присут-
ніх зі святом. У віршованій формі, щиро і 
трепетно юні віряни славили Богородицю, 
Ісуса Христа і дякували владиці Михаїлу за 
розділену радість великого свята.

За традицією, з нагоди престольного свя-
та відбулася Хресна хода навколо храму зі 
скропленням Святою водою, по завершенні 
якої владика Михаїл звернувся до рожищан 
із проповіддю. Найперше він привітав усіх 
присутніх з великим святом Різдвом Пре-
святої Богородиці, іншими словами – з Днем 
народження Діви Марії: «День народження, 
кого б він не стосувалося, чи нас особисто, 
чи тих, кого ми особливо вшановуємо – Ісуса 
Христа, Божу Матір, – радісне свято, що при-
носить вістку про подію особливого значен-
ня. Поява людини на світі не є випадковістю. 
Господь сподоблює її народжуватися в той 
час, коли кличе з небуття в буття».

«Сьогоднішнє свято – це свято жінок, 
воістину свято радості, свято материнства, 
свято народження дітей, – продовжив 
митрополит, – тому народжуйте і дякуйте 
Богові за цей дар, який ви маєте. Народи-
ти людину – найбільше й найвище, що є в 
цьому світі. Даром материнства нехтувати 

не можна. Знехтуєш 
ти – відіб’ється на твоїх 
дітях. Захочеш бачити 
внуків, а не побачиш, бо 
нехтував народжувати. 
Народжуйте ви, хай 
народжують ваші діти, 
хай народжуються ваші 
внуки, щоб ви пишалися 
родом своїм.

Є в українській мові 
величне і знаменне 
слово «князь»! А що 
воно означає? – запитує 
владика у вірян. – А 
означає воно – родо-
начальник, той, хто 
народив велику родину 
і має шанованих спад-
коємців, що продовжать 
його славу. Але князь 

– не лише той, хто володарює, а той, хто в 
душі своїй, у своєму розумі усвідомлює від-
повідальність за владу, яка йому дана. Князь, 
тобто батько, має насамперед накормити 
сім’ю і його із вдячністю шануватимуть. 

Жінки дають цьому світу найбільше – 
дітонародження. З вдячністю за те, що нас 
народили, ми цілуємо руку жінкам. І сьогодні 
ми звертаємось до Божої Матері, щоб вона 
благословила всіх жінок відчути себе матеря-
ми, дякуємо їй за дар родити дітей. Шануємо 
сьогодні Божу Матір як покровительку 
нашої великої Батьківщини, що своїм чесним 
омофором захищала і захищає нас сьогодні. 
Найбільше ікон Богородиці знаходиться в 
Україні. Ніде в світі нема стільки місць, пов’я-
заних із Божою Матір’ю, ні її ікон, як у нас.

Сьогодні ми найбільше очікуємо духов-
ного єднання нашого народу в Єдину Поміс-
ну Православну Церкву. Тому я закликаю вас 
максимально йти один одному назустріч, 
виражаючи бажання мати одну церкву, яка 
б молилася за свій народ, турбувалася б за 
своїх людей та вела до Царства Небесного. 
Ми хочемо просто бути щасливими на своїй 
землі. Нам не треба чужого, але дайте нам 
користуватися своїм так, як ми вважаємо за 
правильне.

Закликаю на вас всіх Боже благословен-
ня! Будьте всі здорові, будьте обдаровані 
милістю Божої Матері, під її покровом про-
живайте багато і проживайте добре. Слава 
Ісусу Христу!» – завершив владика Михаїл.

Настоятель храму Різдва Пресвятої 
Богородиці, благочинний Рожищенської 
округи УПЦ КП митрофорний протоієрей Ва-
силь Шняк, привітавши парафіян, висловив 
глибоку вдячність митрополиту за щиро-
сердечні молитви, за розділене з громадою 
престольне свято – народження Духовної 
Матері та народження храму. Побажав вла-
диці здоров’я та висловив надію, що той ще 
не раз розділить з рожищанами молитву для 
звершить Богослужіння в нашому місті.

Далі лунали слова вітань для парафіян та 
священиків від міського голови В’ячеслава 
Поліщука та Інни Сергійчук, заступника го-
лови РДА. Зокрема, В’ячеслав Анатолійович 
висловив глибоку вдячність владиці Михаїлу 
за візит та його діяльність у справі возз’єд-
нання церкви.

Завершилося святкове Богослужіння 
обрядом мирування, а перед тим кожен 
прихожанин мав можливість приложитися 
до святого образу Божої Матері та щирою 
молитвою, підкріпленою твердою вірою, 
попросити про щось своє, сокровенне. 

Наталія Марценюк

Владика Михаїл молився спільно з рожищанами 

У селищі Дубище від-
булися спортивні змагання 
серед дітей з особливими 
потребами.

Спортивні змаган-
ня дітей з особливими 
потребами, організовані 
Рожищенською районною 
організацією інвалідів 
«Союз організацій інвалідів 
України», зібрали понад 70 
учасників із чотирьох шкіл 
Рожища та реабілітаційно-
го центру.

По-справжньому 
літній, залитий сонцем 
вересневий день став для 
багатьох учасників днем 
нових друзів і гарних 
вражень.

Перед початком захо-
ду голова районної органі-
зації інвалідів Віктор Ма-
рюк зазначив, що цьогоріч 

змагання сягнули більшого 
масштабу, адже фінансову 
підтримку надала не тільки 
Рожищенська міська рада, 
яка щоразу долучалася до 
подібних міських заходів, а 
й адміністрація.

Щиро подякував пан 
Віктор підприємцю Віктору 
Прокопчуку, який завжди 
відгукується на прохання 
провести подібні змагання 
на території комплексу 
відпочинку «Мальован-
ка», та Леонтію Ткачуку, 
директору Комунального 
опорного навчального 
закладу «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №3 м. 
Рожище» за наданий авто-
бус для підвезення дітей.

«Вітаю всіх учасників 
змагань. Справді, щиро 
треба подякувати органі-

заторам, 
співоргані-
заторам та 
господарю 
цього обійстя, 
що в гарних 
умовах дітки 
матимуть 
можливість 
позмагатися, 
завести нових 
друзів і от-
римати масу 
вражень та 
задоволення. 
Адже спорт 
і рух дає 
можливість 
людям жити і 
розвиватися.

Своєю чергою хочу 
сказати, що депутатський 
корпус міської ради радо 
підтримав ідею проведен-
ня міського фестивалю 
минулого року, а нині він 
переріс у районний, і це 
дуже добре. Ми долучили-
ся до заходу – і влада міста, 
і депутати, і я особисто 
підтримував, підтримую і 
завжди буду підтримувати 
такі ініціативи.

І сьогодні хочу 
подарувати районній 
організації інвалідів дартс 
професійний, щоб усі мали 
можливість приходити і 
забавлятися. Гарного всім 
та ясного неба, добра та 
благополуччя!» – мовив у 
вітальному слові міський 
голова Рожища В’ячеслав 

Поліщук.
Дартс, кеглі, стрільба, 

крикет – це ті види спорту, 
у яких демонстрували 
свою вправність юні 
спортсмени-любителі. Усі. 
Та навіть ті, хто приїхав 
просто повболівати, наго-
лосили, що подібні заходи 
– не просто можливість 
випробувати власні сили, 
а, щонайперше – нові 
знайомства, спілкування, 
відчуття потрібності у 
цьому світі.

Не обійшлося цього 
дня і без розважаль-
но-ігрової програми 
від талановитих праців-
ників Рожищенського 
БДТ Оксани Збітнєвої та 
звукорежисера Ігоря Літві-
нюка. А чудовий концерт 
присутній дітворі пода-
рували керівники та їхні 
вихованці: Алла Ковальчук 
– зразковий ансамбль 
танцю «Росинка», Людмила 
Волощук – хореографічний 
ансамблю «Ексклюзив», 
Людмила Семера – студія 
вокального та сольного 
співу «Зорепад», Ірина 
Матвійчук – зразкова сту-
дія вокального та сольного 
співу «Камертон».

На завершення 
чудового дня всі учасники 
змагань отримали солодкі 
подарунки, а найактивніші 
спортсмени – ще й подяки.

Діти - наше майбутнє

Почесні грамоти і слова вдячності за самовіддану 
працю напередодні Всесвітнього дня вихователя були 
адресовані педагогічному та допоміжному персоналу 
міських дитячих садків Рожища.

Міський голова В’ячеслав Поліщук зауважив, що 
існування свята у державному календарі підкреслює 
важливість, благородність і престижність професійної 
діяльності у сфері дошкільної освіти. Адже створена 
добра атмосфера родинного кола для міських дітей і 
дружних дитячих колективів – це відмінний показник 
професійних досягнень.

Керівник міста висловив представникам 
трудових колективів дитячих садків щиросердечні 
побажання зміцнення сил, родинного добробуту, 
здійснення творчих задумів, успішного втілення 
педагогічних ідей та поваги і любові від дітей та їхніх 
батьків. Також міський голова зазначив, що дитячі 
садочки в полі зору міської ради постійно.

«Ми змогли попрацювати як минулий, так і цей 
рік так, щоб кожен дошкільний заклад отримав 
певну матеріальну допомогу. І міська рада, і депу-
татський корпус прагнуть, аби дитячі садки міста 
модернізувалися, ремонтувались, ставали сучасни-
ми і комфортними. І нехай все не так швидко, але ми 
впевнено йдемо до поставленої мети», – зазначив 
В’ячеслав Поліщук.

Чудову святкову програму для вихователів 
та працівників садочка підготовили у ДНЗ №2 
«Дзвіночок». Приємні хвилини естетичної насолоди 
присутні отримали від пісень, танців, які подарували 
працівники та діти. На святі лунали вірші, жарти і 

дитячий сміх. Організаторам свята вдалося створити не-
вимушену атмосферу душевної близькості, позитивного 
настрою та святковості для всіх присутніх.

Від батьківського комітету ДНК №2 міста Рожище 
слова вдячності та подяки передала вихователям закла-
ду і його очільниці Оксана Філіпчук.

На завершення ведучі поділилися секретом щастя з 
усіма присутніми, в основі якого - любов до ближнього 
та світу.

Вшанували тих, хто щоднини дарує любов 
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Нотатки з 36 сесії Рожищенської міської ради

На 36 чергову сесію Рожищенської міської ради, 
яка відбулася у жовтні, було винесено 18 питань, що 
відповідно до Регламенту розглядалися на засідан-
нях профільних комісій. Відкрив та вів сесію міський 
голова В’ячеслав Поліщук. На сесію прибули 17 
депутатів з 26.

Перед початком пленарного засідання депутати 
міської ради та запрошені вшанували хвилиною 
мовчання пам’ять загиблих воїнів на Сході України. 

Перше, що депутати розглянули під час сесій-
ного засідання, було питання «Про внесення змін 

до рішення міської ради від 
22 грудня 2017 року № 28/5 
«Про міський бюджет на 
2018 рік».  

Про запропоновані 
зміни до бюджету депута-
там розповіла начальник 
відділу фінансової звітності 
та бухгалтерського обліку 
Ірина Попова. 

Ірина Степанівна зау-
важила, що ця сесія є дуже 
велика, адже передбачає 
багато змін як в частині 
доходів, так і видатків. 
Загалом у проекті рішення 
пропонували внести зміни 
у дохідну та видаткову 
частини загального та 
спеціального фондів місь-
кого бюджету,  за рахунок 
перевиконання дохідної 

частини загального фонду більше як на 5 відсотків, 
у сумі 977 342 гривні, та у сумі 98 000 гривень за 
рахунок  зміни обсягів міжбюджетних трансфертів 
(субвенція з обласного бюджету на співфінансуван-
ня проектів місцевих ініціатив).

Після роз’яснень депутати одноголосно підтри-
мали запропоновані зміни. Зокрема, на «Програму 
підтримки та збереження об’єктів і майна комуналь-
ної власності територіальної громади міста Рожище 
на 2018 рік» спрямували кошти у сумі 40 250 по ДНЗ 

№3 «Сонечко та у сумі 104 040  гривень по ЗДО № 1 
«Малятко».

Виділили депутати кошти й на «Організацію 
благоустрою населених пунктів». Де  50000 грн 
спрямували на оплату електроенергії (залишок 
невикористаних призначень) й 199500 грн на 
закупівлю солі та зимове утримання доріг.

50000 гривень депутати виділили на прове-
дення розрахунків за виконані роботи з розробки 
детальних планів територій в рамках «Програми 
охорони та раціонального використання земель м. 
Рожище на 2018 рік».

Розглянули народні обранці на сесії клопотання 
головного лікаря Рожищенської ЦРЛ Віктора Редзія. 
У зв’язку із терміновою необхідністю придбання 
медичного обладнання Рожищенській районній 
лікарні було виділено 76552 гривні. 

Для проведення остаточних розрахунків по 
реконструкції вуличного освітлення вулиць Зарічна, 
Набережна, Сухарєва депутати спрямували 98 000 
гривень, за рахунок коштів обласного бюджету. 

Невикористані залишки спеціального фонду 
(бюджет розвитку) депутати спрямували на інші 
галузі, що потребують фінансування у поточному 
бюджетному періоді у сумі 976 840 гривень, а 
саме за рахунок зменшення кошторисних при-
значень по будівництву мереж водопостачання й 
водовідведення по вулицях Чайковського та Коте 
Шелакадзе в місті Рожище – 303340 гривень; по 
реконструкції скверу біля будинку №61 по вулиці 
Незалежності міста Рожище – 100000 гривень; по 
капітальному ремонту дорожнього полотна вулиць 

міста – 573500 гривень. За рахунок вказаних змін 
збільшили асигнування на проведення поточного 
ремонту вуличного освітлення центрального парку 
по вулиці Незалежності – 200000 грн, а на придбан-
ня огорожі для скверу біля будинку №61 – 75000 
грн; на реконструкцію електричних мереж зовніш-
нього освітлення вулиць міста – 113340 гривень; на 
проведення озеленення території скверу по вулиці 
Незалежності, біля будинку №61 – 36000 гривень; 
на поповнення статутного капіталу Підприємства 
житлово-комунального господарства для закупівлі 
вантажного автомобіля – 25000 гривень.

Також депутати не оминули увагою дитячі са-
дочки міста. На реконструкцію пішохідних доріжок 
та проїздів на території  ДНЗ №2 (ясла-садок) 
«Дзвіночок» спрямували 520 000 гривень. А для 
дошкільного навчального закладу №1 у зв’язку з 
організацією та облаштуванням засобами дистан-
ційної передачі даних комерційного вузла обліку 
газу по Грушевського, 8 виділили 7500 гривень. 

Таким чином, дохідна частини міського бюдже-
ту збільшилася на 1 075 342  гривень, в тому числі 
доходи загального фонду на 1 075 342 гривні та  
видаткова частина міського бюджету збільшилася 
на 1 075 342 гривні в тому числі  видатки загального 
фонду збільшилися на 1 213 342 гривні,  а видат-
ки спеціального фонду зменшилися на 138 000  
гривень.   

На  черговій сесії Рожищенської міської ради 
також розглянули низку земельних питань з якими 
присутніх депутатів ознайомив головний спеціаліст 
з питань землевпорядкування Олег Данилюк.

Комунальне підприємство «Дільни-
ця благоустрою Рожищенської міської 
ради» запрошує на роботу відповідаль-

них осіб.
ВАКАНСІЇ: тракторист, водій, 

грейдерист.
Бажаний стаж роботи.  За-

робітна плата – до 5 тис. грн.
Пропонують:
• Працевлаштування згідно з 

чинним законодавством України.
• Своєчасну заробітну плату 

(виплата щомісяця).
• 24 календарних дні відпуст-

ки, оплату лікарняних.
• Додаткову мотивацію за 

понаднормову роботу і роботу у 
вихідні дні.

• Надають спецодяг та створюють 
усі необхідні умови для комфортної 

роботи.
• Графік роботи: 5 робочих днів із 

08.00 до 17.00 год, два  вихідних (субо-
та, неділя).

• Роботу у дружній команді, яка 
постійно розвивається.

Якщо Ви бажаєте працювати на 
підприємстві з прозорою системою 
виплати заробітної плати та повним 
дотриманням законодавства – телефо-
нуйте.

Контактні телефони: 2-39-37; 096-
565-27-47 – Юрій Іванович.

Офіс КП «Дільниця благоустрою 
міської ради» знаходиться за адресою: 
м. Рожище, вул. 1 Травня, 34.

Дільниця благоустрою запрошує на роботу

Наступив опалювальний сезон. 
Саме в цей осінньо-зимовий період, 
за статистикою, різко збільшується 
кількість пожеж.

Опалювальний сезон характе-
ризується підвищеним рівнем пожеж-
ної небезпеки внаслідок користування 
різними опалювальними приладами та 
пічним опаленням. Адже однією з ос-
новних причин загорянь є порушення 
правил пожежної безпеки під час їхньої 
експлуатації.

Недотримання правил пожежної 
безпеки при експлуатації пічного 
опалення та газового обладнання часто 
стає причиною пожеж. Аби уникнути 
виникнення пожеж проведіть технічне 
обслуговування та ремонт опалюваль-
них приладів, печей та електропро-
водки.

Зокрема, якщо в будинку піч – 
перевірте і відремонтуйте її. При цьому 
кладку і ремонт повинні виконувати 
тільки фахівці.

Не рідше 1 разу на три місяці 
проводите профілактичні роботи по 
очищенню димоходу від сажі.

Не перегрівайте піч: топити слід 
не більше 2-3 рази на добу, тривалість 
кожної топки не повинна перевищува-
ти 1,5 години.

Не залишайте без нагляду піч, що 
топиться, і виключіть можливість зна-
ходження дітей самих біля затопленої 

печі.
Якщо в будинку 

є газове обладнання, 
то для його перевірки 
необхідно звернутися 
в сервісну організацію. 
Встановлюйте меблі, 
горючі предмети та 
матеріали на відстані не 
ближче 20 см від побу-
тових газових приладів. 
Не сушіть горючі та 
легкозаймисті матеріа-
ли на газових котлах і 
над газовими плитами. 
Не зберігайте вдома 
побутових балонів із газом. Заправку 
балонів здійснюйте лише на спеціалізо-
ваних заправних станціях.

Відчувши запах газу:
-ні в якому разі не вмикайте і не 

вимикайте світло, електроприлади;
-перекрийте кран подачі газу на 

газопроводі в квартирі;
-перевірте чи виключені конфорки;
-відчиніть вікна та двері, щоб 

запобігти появі вибухонебезпечної 
концентрації газу.

Також рекомендуємо громадянам 
не залишати без нагляду увімкнені 
електроприлади. «Режим очікування» 
(світиться фотодіод) біля телевізора, 
музичного центру, комп’ютера та іншої 
техніки – це пожежонебезпечний 

режим. Електричні нагрівальні прилади 
не ставте поблизу штор, меблів.

Не встановлюйте електропобуто-
вої техніки впритул до опалювальних 
батарей. Не закривайте отвори на 
задній панелі телевізора декоратив-
ної серветкою; не ставте на телевізор 
квіткову вазу з водою, особливо, якщо в 
будинку є діти або тварини, які можуть 
пролити воду, що спричинить замикан-
ня. Не перевантажуйте електромережу, 
одночасно включаючи кілька потужних 
електроприладів.

Рожищани, пам’ятайте: ваша безпе-
ка у ваших руках!

У разі виникнення пожежі негайно 
телефонуйте в службу порятунку за 
номером телефону «101».

Стартував опалювальний сезон

Рожищани можуть поновити свій 
банк знань в Університеті третього віку, 

який заснований і функціо-
нує на базі Територіального 
центру Рожищенського 
району. Метою проекту є 
задоволення пізнавальних 
і культурних інтересів, 
збереження та підвищення 
загального інтелектуального 
рівня осіб пенсійного віку.

Зауважимо, що серед 
студентів Університету є 
люди, які мають не одну 
вищу освіту та значні здобут-
ки у своїй сфері діяльності. 
Але вони не зупиняються на 

досягнутому і підкоряють нові верши-
ни. Кожен обрав для себе оптимальний 

напрям навчання, який дозволяє роз-
ширити світогляд або ж просто знайти 
заняття для душі.

У новому семестрі формуюють 
групи на такі факультети: основи 
медицини; мистецький; соціально-пси-
хологічний; соціально-правовий; 
основи агротехнологій; інформаційних 
та комунікаційних технологій; основи 
духовної грамоти.

Після завершення навчання учас-
ники проекту «Університет третього 
віку» отримають сертифікати.

За детальною інформацією звер-
тайтеся за адресою: м. Рожище, вул.
Незалежності, 54. Тел. 03368 212 84 або 
03368 243 34.

Університет третього віку - шанс на самореалізацію 

Восени у нас прийнято спалювати 
опале листя та сміття.

У пік осіннього паління повітря в 
населених пунктах стає важким і гірким, 
збільшуються випадки захворювань 
дихальних шляхів.

Чим шкідливе спалювання опалого 
листя,  сухої трави та сміття?

При згорянні однієї тонни рослинних 
залишків у повітря вивільняється біля 9 кг 
мікрочастинок диму.

До їхнього складу входять пил, окиси 
азоту, чадний газ, важкі метали і низка 
канцерогенних сполук.

В тліючому без доступу кисню 
листі виділяється бензопірен, що здатен 
викликати у людини ракові захворювання. 
Окрім того, з димом у повітря вивільня-
ються діоксини – одні з найотруйніших для 
людини речовин.

Додаткова проблема полягає в тому, 
що з листям як правило горить і безліч 
різноманітного сміття, що суттєво посилює 
забруднення атмосфери. При згорянні, 
скажемо, поліетиленового пакетуа в 
повітря вивільняється до 70 різноманітних 
хімічних сполук, більшість з яких отруйні 
для людини.

Саме вони, як правило, стають при-
чиною першіння в горлі, кашлю. Щільний 
чорний дим від тління пластикового сміття 
містить канцерогенні поліциклічні вугле-
водні. При горінні гуми, окрім згаданого, 
утворюються канцерогенна сажа і сприяю-
чі респіраторним захворюванням оксиди 
сірки. Постійно подразнений димом епі-
телій слизової оболонки дихальних шляхів 
не здатен протистояти мікробам.

Особливо погано тим, хто страждає 
на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи 
тонзиліти. До вогнища нерідко потра-
пляють ДВП, ДСП, фанера. Ці матеріали 
містять формальдегідні смоли, до складу 
яких увіходять формальдегіди і можуть 
бути пофарбовані масляною фарбою, що 
містить свинець.

Прикро визнавати, та найчастіше біля 
вогнищ можна побачити дітей – дошкіль-
ного і молодшого шкільного віку, вплив 
диму на чиї організми особливо небез-
печний.

Окрім безпосередньої шкоди людсь-
кому здоров’ю, спалювання рослинних 
залишків становить суттєву загрозу для 
природи: з листям згорають зимуючі 
корисні комахи; руйнується ґрунтовий 
покрив (вигорають рослинні залишки, 
гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми), 
відбувається збіднення ґрунту; знищується 

насіння і коріння 
трав’янистих рос-
лин; пошкоджуються 
нижні частини дерев 
і кущів та верхні 
частини їх коріння; 
в 2-4 рази зростає 
промерзання ґрунту.

Крім того, 
виникає загроза 
перекидання вогню 
на природні ділянки, 
зростає загроза 
лісових пожеж і 

загоряння житлових будинків, погіршуєть-
ся видимість на дорогах, збільшується 
частота ДТП.

Нагадуємо!
Розведення вогнищ, спалювання 

листя, рослинності та сміття заборонено 
законодавством України та передбачає ад-
міністративну і кримінальну відповідаль-
ність із відповідним накладенням штрафів.

Спалювання рослинних залишків є 
прямим порушенням низки норм чинного 
законодавства, а саме:

• статті 50 Конституції України;
• статей 9 та 12 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного 
середовища»;

• статті 16 Закону України «Про 
охорону атмосферного повітря»;

• пунктів 3.6.14., 3.7.4. Правил 
утримання жилих будинків та прибудинко-
вих територій;

• пунктів 3.6., 6.4.2. Правила 
утримання зелених насаджень у містах та 
інших населених пунктах України, Закону 
України «Про благоустрій в населених 
пунктах».

Усі ці дії є порушенням державних 
стандартів, норм і правил у сфері благо-
устрою населених пунктів, правил бла-
гоустрою територій населених пунктів – 
відповідно до ст. 152 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення тягнуть 
за собою накладення штрафу на громадян 
від двадцяти (340 грн) до вісімдесяти (1360 
грн) неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян і на посадових осіб, громадян 
– суб’єктів підприємницької діяльності – 
від п’ятдесяти (850 грн) до ста (1700 грн) 
неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян.

Відповідаючи на питання: «А що ж тре-
ба робити з опалим листям і залишками 
рослинності?» можна сказати, що найкра-
щою і єдиною альтернативою спалюванню 
листя є компостування. Кожний власник 
присадибної ділянки на своєму господар-
ському дворі може зробити компостну 
яму, зберігаючи в ній рослинні залишки. У 
результаті не буде забруднюватись пові-
тря, а за півроку буде змога мати власне 
безкоштовне добриво.

Прохання до небайдужих містян!
Якщо ви виявили осіб, які незаконно 

спалюють листя і залишки рослинності 
на своїх присадибних ділянках і городах,  
викликайте працівників поліції,  щоб по-
рушника було притягнуто до відповідаль-
ності.

Заборонено спалювати 
опале листя та сміття
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Професія дарована Богом

«Талант – це крапля здібностей і 
море праці», - воістину влучний вислів 
належить відомому українському пись-
менникові Григору Тютюннику.

Талант буває різним: даний людині 
Богом чи успадкований від батьків. А 
людині вже треба добре працювати над 
тим, аби талант цей розвинути, філігран-
но відточити, вміти застосувати…

А ще в народі кажуть, що талант 
завжди родом із дитинства. І що кожна 
людина народжується із зернятком у 
руці. Тільки треба знайти поле, де це 
зерно найкраще проросте. Ольга Ми-
хайлівна Пироганич, директорка школи 
№2 міста Рожища, вправно «засіяла 
поле» своїм зерном, а наполеглива пра-
ця, мудрі настанови батьків, підтримка 
чоловіка, стали міцним фундаментом 
для реалізації своєї мрії, свого педаго-
гічного таланту.

Та все за порядком...
Народилася пані Ольга у Львівсь-

кій області. Там, де споконвіку лунала 
українська пісня, мова солов’їна, а люди 
щонеділі йшли до церкви, аби віддати 
шану Всевишньому. Такий сімейний 

устрій перенесла жінка й у свою сім’ю, 
яку збудувала на Волині.

«Вчителькою я мріяла стати десь ще 
у четвертому класі. Мабуть, надихнулася 
першою вчителькою, яка вміла не тільки 
доступно пояснити, але ніби заворо-
жити своїм викладанням, заходами, які 
організовувала. Та й у нашій сім’ї, де 
окрім мене було ще троє менших дітей, 
завжди на перший щабель ставили 
освіту. І хоча батько бачив мене студент-
кою торгівельного навчального закладу, 
та перечити не став», - поринувши у 
спогади, розповідає Ольга Пироганич.

Пані Ольга розуміла, що стати 
вчителькою доволі складно. Не шукала 
легких шляхів. Хотіла бути не просто 
педагогом, а зрозуміти дитячу душу. 
Тому після закінчення середньої школи 
почала працювати у рідному селі Тули-
голови вожатою. Поринувши з головою 
у шкільне життя, зрозуміла, що обрала 
правильний шлях у професію.

«Якщо повернути час назад, я б нічо-
го не змінила. Крізь роки з упевненістю 
можу сказати, що педагогіка – це моє. 
Адже немає нічого прекраснішого в 

житті, ніж працювати з дітьми», - посмі-
хаючись, зауважує педагог.

Через рік вступила на факультет 
російської мови і зарубіжної літератури 
Дрогобицького педагогічного інституту. 
Всю свою старанність і наполегливість 
дівчина спрямувала на навчання. 
Опанувати педагогічну майстерність 
допомогли розумні викладачі, наста-
нови яких пронесла крізь усе життя. І 
найголовніше з усього те, що це чесна, 
діяльна і працьовита людина не тільки 
для годиться, а й насправді має бути 
живими взірцями чеснот, щоб їх прище-
пити іншим.

Після третього курсу інституту 
Ольга Михайлівна вийшла заміж. Її 
обранець – сусід Богдан, який на довгі 
роки став незмінним помічником та 
порадником у будь-яких питаннях. Саме 
йому сьогодні жінка завдячує тим, що у 
неї є. А є чимало доброго та хорошого. 
Ще через рік Бог послав молодій сім’ї 
первістка, сина Юрія.

«Так, було важко, але думки про те, 
щоб взяти академку, не виникало. Адже 
на допомогу завжди приходила моя 
мама Єва й чоловік. Ще через три роки у 
нас народилася донька Світлана. У житті 
нічого не варто відкладати, аби тільки 
було кому плече підставити»,- зауважує 
директорка.  

Варто зазначити, що мама Єва 
Степанівна відіграла важливу роль у 
становленні Ольги. Це вона прище-
плювала любов до літератури, читання. 
Вона давала мудрі настанови та вела 
життям вже навіть тоді, коли кожен з її 
дітей мав власні сім’ї. Нині їй 91, вже 35 
літ як удова. Але діти, як пташенята, досі 
линуть на рідний поріг до любої неньки, 
аби почути розумне слово й отримати 
мудру пораду.

Після навчання молоду та перспек-
тивну вчительку направили викладати в 
Сокільську школу, що в Рожищенському 
районі. На той час було так заведено, що 
друга половина мала їхати за тим, хто 
мав вищу освіту. От сім’я Пироганичів 
зібралася та й поїхала на Волинь, де й 
звила своє гніздечко на довгі-довгі роки.

Пропоную пані Ользі пригадати свій 
перший урок, що потішило, що вразило. 
На мить призадумується і розповідає 

про те, як старанно готувалася до 
уроків, конспектувала і щиро тішилася 
тим, як семикласники засвоїли матеріал. 
А от вразило вчительку із Львівщини те, 
що всіх педагогів на Пасху змушували 
працювати. Це для людини, яка виросла 
на християнських цінностях, було дуже 
незрозумілим. Та були такі часи…

У 1985 році Ольгу Пироганич 
перевели у другу міську школу. Лишень 
переступила поріг навчального закладу, 
як відразу зрозуміла, ось вона - рідна 
школа. Навчалася сама у досвідчених 
педагогів і навчала любити книгу учнів. 
Зачитувалася Сухомлинським та засто-
совувала його поради на своїх учнях. І 
досі ствердно каже, що не можна силою 
зламати замок до серця дитини. А от 
ключик до нього можна дібрати ласка-
вим словом і добротою.

«Вчитель має вміти тримати клас. Це 
не означає, що потрібно бути суворим 
вчителем, ні. Навпаки, вміти пожартува-
ти, нібито відволіктися від теми, а в той 
же час на життєвому прикладі акценту-
вати увагу учнів та провести паралелі. 
Вчитель має бути різностороннім, має 
бути артистом», - переконана співроз-
мовниця.

Таких як Ольга Михайлівна назива-
ють «трудоголіками», бо любов до своєї 
роботи видно в них здалеку. Мабуть, 
це й помітили п’ятнадцять років тому 
у відділі освіти і запроповали очолити 
освітній заклад.

Ольга Пироганич - яскравий при-
клад того, що мрії не тільки збувають-
ся, вони здатні випередити думки та 
внести свої корективи у долю. З простої 
вчительки в директорки? А чому б і ні? 
Сьогодні з упевненістю можна сказати, 
що ні колектив, ні районний відділ 
освіти досвідчена директорка не під-
вела. Навпаки, у місті всі добре знають, 
що Ольга Михайлівна свого обов’язково 
доб’ється. 

Тепло та любо слухати, як освітянка 
розповідає про колег і учнів. Кажуть, 
по тому, як людина говорить про 
інших, можна дізнатися, що у неї в душі. 
Видно, що у Ольги Михайлівни світла та 
щира душа, бо за весь час нашої з нею 
розмови не почула жодного кривого 
слова, жодної критики щодо колег, а 

лише  схвальні відгуки, в яких яскраво 
вирізняється гордість за кожного.

«Мої колеги - це дуже розумні 
вчителі, які добре володіють матеріалом 
та вміють передати свої знання учням. 
Мабуть, тому багато наших випускників 
вступають до вишів на державну форму 
навчання, гарно складають ЗНО...» - під-
креслює директорка.

Нині вчительський колектив 
функціонує як єдине ціле, є сильною 
командою досвідчених педагогів. Чи не 
тому друга школа вважається однією з 
кращих в районі, поступаючись лише 
НВК №4?

Доки розмовляємо, директорка 
встигає дати розпорядження вчителям, 
узгодити важливі питання по телефону, 
поговорити з бабусею, внук якої трішки 
побешкетував цього дня, та все пере-
прошує, що відволікається. Згодом зау-
важує, що посада директора не проста, 
особливо для жінки. Ця робота забирає 
усе особисте життя. Тому сили віднов-
лює лише... на городі. Отам, каже, даєш 
волю думкам, мріям, планам, а заодно і 
городину прополеш, і пташечок почуєш. 
А додому обов’язково повертається 
пішки. Хоч і йти добрий кілометр, але то 
вже як традиція.

Радують серце Ольги Михайлівни 
випускники. Тішиться їхніми здобут-
ками та з болем у серці згадує тих, хто 
зламався під тиском життєвих проблем. 
З теплом розповідає про своїх онучат, а 
їх у неї вже п’ятеро. Видно, що доброти у 
жінки вистачає і для своїх, і для чужих.

Вимоглива, але справедлива, щира 
та незлопам’ятна, - такою знають Ольгу 
Пироганич її колеги. А вона віддано 
служить школі майже 40 років і не втом-
люється повторювати, щоб не помили-
тися у виборі професії, треба чути своє 
серцем.

7 жовтня в Ольги Пироганич - под-
війне свято: День вчителя та особистий 
ювілей. Тож зичимо іменинниці досягти 
нових висот на педагогічній ниві, оп-
тимізму і радості. Нехай Небеса дарують 
здоров’я здійснити усе задумане, а 
поруч будуть щирі друзі та надійні 
колеги. Доброї долі, щастя й усіх благ на 
многая літа!

Ірина Зенц

Відстрочка від армії – особиста справа кожного громадянина України

З 1 жовтня стартував новий набір на строкову 
військову службу.

Однак дедалі більше чоловіків усіма правдами 
і неправдами намагаються його уникнути. Дехто 
боїться, а дехто вірить у поширені міфи, мовляв, 
призов та Операція об’єднаних сил – поняття 
синонімічні.

З метою інформування громадян про строко-
вову службу та відстрочку від неї в Рожищенській 
райдержадміністрації відбувся брифінг «Все, що по-
трібно знати про військовий обов’язок та військову 
службу» за участі військового комісара Рожищенсь-
кого РВК, підполковника Олега Алєксєєва.

Під час брифінгу Олег Алєксєєв у подробицях 
розповів про тонкощі призову в армію, а також про 
законні підстави для відстрочки від служби.

«Проходження військової служби – це консти-
туційний обов’язок осіб чоловічої статі, але для 
надання відстрочки від служби в армії має бути 
вагома підстава. Призову підлягають особи від 18 
до 27 років. Відстрочку призовник може отримати: 
за сімейними обставинами, для здобуття освіти, за 
станом здоров’я, для продовження професійної 
діяльності. Однак призовник своє право повинен 
обґрунтувати відповідними документами», – зазна-
чив Олег Алєксєєв.

Відстрочку від служби в армії надають у тому 
разі, якщо у призовника є непрацездатні батьки 
(батько чи матір) або непрацездатні особи під 
опікою чи піклуванням, чи на утриманні яких пере-
бував призовник, або особи, над якими призовник 
опікується. 

Пакет документів примітивний: заява при-
зовника про надання відстрочки, завірені копії 
документів про непрацездатність осіб, довідка про 
склад сім’ї та підтверджуючі документи, що вказані 
в заяві, непрацездатних осіб немає кому утриму-
вати. Це може бути довідка органів місцевої влади 
або реєстрації соціального стану.

Також право на відстрочку має одинокий 

батько або одино-
ка матір, якщо на 
утриманні перебуває 
двоє і більше не-
повнолітніх дітей, до 
досягнення старшою 
дитиною повноліття.

Дитина до трьох 
років або більше 
трьох років теж може 
стати причиною 
відстрочки від служ-
би в армії, якщо її 
виховують без матері 
через смерть або 
рішення суд. 

Правом від-
строчки від служби 
в армії можуть ско-
ристатися чоловіки, 
які мають вагітну 
дружину, двоє і 
більше дітей, або ж у 
родині є дитина або 
дружина з інвалід-
ністю.

Вагома причина для відстрочки –  якщо 
призовник є особою з числа дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування або ж якщо 
на строкову службу призивають двох рідних братів.

Один із них  може отримати відстрочку, тобто 
брати можуть відслужити в армії «по черзі», але 
таке можливо з урахуванням пропозиції батьків. 
Якщо ж брати не хочуть скористатися своїм правом 
на відстрочку, то в такому разі держава забезпечує 
їм службу разом: в одній частині, в одній роті і т.д.

Районний комісар пояснив, що всі, хто мають 
право на відстрочку, можуть отримати її без про-
блем, головне – надати всі необхідні документи в 
районний комісаріат.

«Через необізнаність і власний страх призов-
ники десятою дорогою оминають військкомат. 
Якщо є обставини та законні підстави для відстроч-
ки – проблем жодних не виникає, варто лише прий-
ти у РВК та надати пакет документів, які підтверджу-
ють це право, і відстрочка буде надана.

Однак призовники бояться, слухають «сара-
фанне радіо», мовляв призов – це обов’язково 
відправлять служити в ООС і не поспішають у вій-
ськовий комісаріат із документами, які підтверджу-
ють право на відстрочку. Часто повістка помилково 
приходить повторно, цього боятися не треба, 
просто повідомити нам, що відстрочка вже надана 
або підтвердити це документами.

На обліку перебуває велика кількість людей, 
в Рожищенському районі – понад 1000 осіб, не 
завжди встигаємо оновлювати інформацію», – зау-
важив військком.

Що стосується органів місцевого самовряду-
вання – сільських рад і ОТГ – то там мають належно 
облікувати й своєчасно повідомляти призовників. 
Органи місцевої влади мають співпрацювати з рай-
онний військовим комісаріатом. Адже за несвоє-
часно та неякісно виконану роботу спеціалісти, які 
ведуть військовий облік, а також голови сільських 

та селищних рад можуть «заробити» кругленький 
штраф.

До слова, трохи про службу: Олег Алєксєєв 
розвінчав поширений міф, що особи, яких призи-
вають на строкову службу, беруть участь в Операції 
об’єднаних сил. Він зауважив, що строкову службу 
солдати можуть проходити в частині, яка дис-
локується поблизу місця проведення Операції 
об’єднаних сил, але в епіцентр військових дій ті, хто 
проходять строкову службу, не допускаються.

Що стосується відстрочки за медичними пока-
зами, то за результатами роботи медичної комісії 
РВК, значна частина призовників «відсіюється» за 
станом здоров’я. Якщо детальніше, то тимчасову 
відстрочку від армії за станом здоров’я можна 
отримати внаслідок травм: переломів верхніх та 
нижніх кінцівок, травм на виробництві та ін. Ме-
дична комісія у військовому комісаріаті приносить 
неабияку користь, адже дозволяє оцінити стан здо-
ров’я призовників і виявити небезпечні хвороби.

«Згадайте, коли ви останній раз проходи-
ли комплексне медичне обстеження? Здавали 
аналізи? Призовники проходять детальний огляд у 
спеціалістів. Результати медичної комісії свідчать, 
що чимало потенційних солдатів зовсім не придат-
ні для служби в Збройних силах України за станом 
здоров’я, під час проведення оглядів та маніпуля-
цій у багатьох призовників різного віку вдалося 
виявити початкову та вже досить задавнену стадії 
туберкульозу, гепатиту В і С, сифілісу та навіть 
ВІЛ-інфекцію», – розповів Олег Алєксєєв.

На відстрочку від строкової служби в армії 
мають право студенти й учні загальноосвітніх, про-
фесійно-технічних та вищих навчальних закладів із 
денною формою навчання. Ті, що здобувають освіту 
на заочній формі, таке право втрачають.

Однак і тут є винятки: право на відстрочку має 
той, хто навчається в інтернатурі, аспірантурі та 
докторантурі з відривом або без відриву від вироб-
ництва. Довідку про те, що призовник є студентом, 
потрібно надавати щороку до 1 жовтня у РВК. Доку-
мент має бути встановленого зразка та підписаний 
керівником навчального закладу.

Право на відстрочку студентам поширюється 
на тих, хто навчається закордоном. Призовник має 
надати довідку про те, що є студентом іноземного 
навчального закладу. Однак документ має бути 
перекладений українською мовою, а переклад 
нотаріально завірений.

Відстрочка від строкової служби в армії для 
студентів має деякі нюанси: наприклад, якщо сту-
дент вирішив перевестися на таку ж спеціальність 
в інший виш, то право відстрочки залишається за 
ним. Якщо ж студент у процесі навчання вирішив 
змінити спеціальність і перевестися на інший 
факультет у своєму виші, або на інший факультет в 
іншому виші – право відстрочки втрачається.

Якщо ви вчитель або медик – маєте право на 
відстрочку від служби в армії, але за певних умов. 
Педагогічні працівники мають право на відстрочку, 
якщо працюють у навчальному закладі за спеціаль-
ністю з повним навантаженням, а це – 18 годин у 
тиждень. Тобто вчитель-призовник повинен викла-
дати лише математику, і нічого крім математики, не 
менше 18 годин на тиждень. Стандартний пакет до-

кументів для надання відстрочки має доповнювати 
довідка з місця роботи про повне завантаження 
на займаній посаді, довідка з управління (відділу) 
освіти про направлення на роботу у навчальний 
заклад, копію трудової книжки та копію диплома 
про здобуття вищої освіти.

Право на відстрочку від служби в армії для 
продовження професійної діяльності мають меди-
ки, які працюють у сільській місцевості за умови 
повного навантаження на займаній посаді, а це 
38,5 години на тиждень згідно з наказом Міністра 
охорони здоров’я №319 від 25.05.2006 р.

Правом на відстрочку можуть скористатися і 
священики, якщо вони займають посаду в релігій-
ній організації, яка діє за статутом, зареєстрованим 
у встановленому порядку, але на час виконання 
обов’язків священнослужителя.

А також сільські та селищні голови – на час ви-
конання повноважень очільника органу місцевого 
самоврядування.

Поліцейських, а також тих, хто служить у війсь-
ковому резерві на строкову службу в армії теж не 
призивають.

Не місце в лавах Збройних сил України і 
засудженим. Для цього варто правоохоронним 
органам пред’явити відповідний документ з поліції, 
прокуратури чи суду.

Однак відстрочка – особиста справа кожно-
го громадянина України чоловічої статі. Якщо 
призовник, попри законні підстави на відстрочку, 
все ж таки хоче виконати свій конституційний 
обов’язок – строкову службу в лавах Української 
армії, то може звернутися з відповідною заявою до 
військового комісаріату і пройти службу.

Варто зазначити, що в мирний час від проход-
ження військової служби звільняються ті особи, що 
визнані непридатними за станом здоров’я:

• особи, які досягли 27-річного віку;
• особи, які виконали обов’язки служби у 

військовому резерві впродовж строків першого та 
другого контрактів;

• особи, в яких батько, мати, сестра або 
брат загинули, померли, або стали інвалідами під 
час проходження служби або зборів військовозо-
бов’язаних;

• особи, які до набуття громадянства 
України пройшли військову службу в інших держа-
вах;

• особи, які були засуджені за вчинення 
злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у 
тому числі зі звільненням від перебування пока-
рання;

• особи, яким після закінчення ВНЗ 
присвоєно звання офіцерського (начальницького) 
складу.

Загалом брифінг «Все, що потрібно знати про 
військовий обов’язок та військову службу» відбувся 
цікаво та змістовно.

Основний меседж – не варто боятися військко-
мату, адже законне право на відстрочку від строко-
вої служби в армії ніхто відбирати не намагається, 
головне – вчасне звернення та правильний облік 
призовників.
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Завдяки старанням та сприянню небайдужих 
рожищан, стадіон на території дитячо-юнаць-
кої спортивної школи обладнаний технічним 
майданчиком – сектором для запасних гравців та 
офіційних представників.

Опікується модернізацією стадіону ГО «Фут-
больний клуб «Рожище».

Стадіон обладнали системою поливу,  кілька 
днів тому тут облаштували технічний майданчик. 
Це стало можливим завдяки тому, що на заклик 
представників ГО «Футбольний клуб «Рожище» 
відгукнулися справді не байдужі рожищани Воло-
димир Безверхий, Андрій Семенюк, брати Печохи. 

Ці люди не залишаються осторонь 
проблем міста і справді перейма-
ються організацією спортивного 
дозвілля молоді.

Заступник голови ГО «Футболь-
ний клуб «Рожище» Олександр 
Дулюк, зазначає:

«Ми працюємо насамперед для 
юного покоління рожищан. Адже 
створивши комфортні умови для 
занять спортом, ми спонукатимемо 
молодь більше відвідувати спор-
тивну школу і тим самим дбати про 
здоров’я та змістовне дозвілля. Тим 

більше, що спорт дисциплінує, формує силу волі, 
прагнення розвиватися і йти вперед, а це відіграє 
значну роль у формуванні юної особистості.

Також своєю діяльністю ми хочемо показати 
приклад того, що розвиток міста загалом та спорту 
зокрема, багато в чому залежить від самих жителів 
Рожища.

Ми хочемо й далі залучати до допомоги 
меценатів а, головне – привернути увагу районної 
влади до проблем спортивної школи та стадіону, 
тим більше, що міська рада завжди йде нам на 
зустріч та допомагає».

Стадіон обладнано технічним майданчиком
У Рожищі збудують спортивне поле зі штуч-

ним покриттям та універсальний спортмайдан-
чик. На це з районного бюджету виділили понад 
мільйон гривень під час позачергової сесії.

Голова ОДА Олександр Савченко, який 
відвідав Рожище у вересні, цікавився пробле-
мами місцевих колективів, оцінював матеріаль-
но-технічну базу закладів, визначав пріоритетні 
питання, які потребують першочергового 
вирішення.

Під час зустрічі Олександр Савченко 
проінспектував деякі об’єкти, які мають збуду-
вати у райцентрі. Зокрема, у Рожищі заплано-
ване  будівництво першого у районі стадіону 
зі штучним покриттям. Цей надважливий для 
молоді об’єкт має міститися на території ДЮСШ. 
Проект передбачає, що тут буде універсальний 
майданчик для гри у волейбол і баскетбол.

Як відомо, будівництво стадіону розпочали 
ще восени 2017 року, але через невиконання 
угоди виконавцем робіт договір розірвали. Нині 
проект здешевили, замість 9,5 млн грн. він вартува-
тиме 5,5 млн грн.

На позачерговій сесії районної ради, яка від-
булася 13 вересня, з районного бюджету виділили 
співфінансування, а саме понад 1 млн грн.

Як зазначила голова Рожищенської РДА Інна 
Гайворонська, планують цей об’єкт реалізувати ще 
цього року. А міський голова Рожища В’ячеслав 
Поліщук підкреслив, що зі свого боку міська рада 
всіляко сприятиме роботам, а після облаштування 
стадіону забезпечать належний благоустрій біля 
спортивного об’єкта.

У місті буде стадіон зі штучним покриттям

Найкращим забезпеченням інтересів дітей на 
сьогодні є створення можливості для їхнього зро-
стання у сімейному оточенні.

Систему розвитку сімейних форм влаштуван-
ня дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 
піклування, реалізують, зокрема, шляхом створення 
дитячих будинків сімейного типу.

На ці цілі Уряд передбачив субвенцію з дер-
жавного бюджету місцевим бюджетам на проектні, 
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 
приміщень для розвитку сімейних та інших форм 
виховання, наближених до сімейних, та забезпечен-
ня житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа.

Для реалізації урядових планів Рожищен-
ська міська рада виділила земельну ділянку, 
де в майбутньому побудують дитячий будинок 
сімейного типу. Нині триває проектування 
житла.

«Міська рада виступає замовником будів-
ництва будівлі для дитячого будинку сімейного 
типу. Для цього було виділено земельну ділянку 
по вулиці Дорошенка, 5 у місті Рожище. Проект-
ну документацію вже розробляє ТзОВ «Захід-
комунпроект», – пояснив заступник міського 
голови Віталій Поліщук.

Помешкання готують для сім’ї з Корсинь, 
яка вже прихистила трьох діток і має намір взя-
ти до себе ще. Подружжя пройшло спеціальні 
навчання та отримало відповідні дозволи. Від-
так, із сім’єю вже спілкувалися щодо переїзду, і 
родина дала згоду. Будинок передбачається на 
200 кв. м площі у два поверхи з усіма зручно-
стями.
Під час свого візиту в місто Рожище голова 

Волинської ОДА Олександр Савченко назвав май-
бутній будинок «піонером». Варто зауважити, що 
у рамках цієї програми в Україні зводять лише 10 
таких будинків у 9 областях. А дитбудинок у Рожищі 
– перший на Волині.

Проект уже готовий, його подали на розгляд 
державної експертизи. Після відповідної процедури 
оголосять тендер. 

На завершення зустрічі голова ОДА Олександр 
Савченко висловив надію, що наступного року 
будинок сімейного типу буде збудований.

Дбати про дітей - дбати про майбутнє!

Наказом Міністерства юстиції України від 29 
серпня 2018 №2825/5 «Про затвердження Змін 
до деяких нормативно-правових актів у сфері 
державної реєстрації актів цивільного стану», 
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 29 
серпня 2018 року за №979/32431 врегульовують 
особливості порядку надання адміністративних по-
слуг із державної реєстрації актів цивільного стану 
через центри надання адміністративних послуг, а 
також визначають перелік адміністративних послуг 
із державної реєстрації актів цивільного стану та 
адміністративно-територіальних одиниць, у яких 
надаватимуть такі послуги через центри надання 
адміністративних послуг. 

При цьому, надання адміністративних послуг із 
державної реєстрації актів цивільного стану через 

центри надання адміністративних послуг відбувати-
меться на основі узгоджених рішень між тери-
торіальними органами Міністерства юстиції України 
та органами, якими утворено такі центри.

Цим наказом установлено адміністративні 
послуги з державної реєстрації шлюбу, розірвання 
шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має 
дітей, зміни імені, унесення змін до актових записів 
цивільного стану, їх поновлення та анулювання мо-
жуть бути надані через центри надання адміністра-
тивних послуг, утворені згідно із Законом України 
«Про адміністративні послуги», які забезпечують 
прийом заяв на отримання відповідних адміністра-
тивних послуг та видачу документів за результатами 
їх розгляду у випадках, передбачених правилами 
проведення державної реєстрації актів цивільного 

стану, внесення змін до актових записів цивільного 
стану, їх поновлення та анулювання, затверджени-
ми Міністерством юстиції України.

Адміністративні послуги з державної реєстрації 
народження відповідно до частини першої статті 
122, частини першої статті 135 Сімейного кодексу 
України, смерті надаються через центри надання 
адміністративних послуг винятково у разі звернен-
ня заявників із заявою про державну реєстрацію 
народження, поданою не пізніше одного місяця від 
дня народження дитини, та за наявності можли-
вості надання органами державної реєстрації актів 
цивільного стану послуг із державної реєстрації 
народження та смерті у терміни, визначені законом.

Наказом визначено адміністративно-тери-
торіальні одиниці, у яких надаватимуть адміністра-

тивні послуги у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану через центри надання адміністра-
тивних послуг, утворені згідно із Законом України 
«Про адміністративні послуги». 

У Волинській області такими будуть місто Луцьк 
та Ковельський район.

Запроваджено надання адміністративних 
послуг, визначених цим наказом, через центри 
надання адміністративних послуг з 01 жовтня 2018 
року, але не раніше впровадження доопрацьовано-
го програмного забезпечення Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян у промислову 
експлуатацію.

Валентина Лясковська, начальник Рожищен-
ського районного відділу ДРАЦС

Нове в законодавстві

Працівники Рожищенського бюро правової 
допомоги прозвітували про виконану впродовж 
двох років роботу.

Нагадаємо, структурний підрозділ Рожищен-
ського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, який функціонує 
в місті Рожищі по вул. Незалежності, 60, відкрив 
двері для відвідувачів 1 вересня 2016 року.

За ці два роки назбиралося чимало досяг-
нень, працівники бюро надали правову допомогу 
1200 громадянам. Зокрема, фахівці проводили 
різноманітні роз’яснення і консультації з питань 
законодавства, сприяли досудовому врегулюван-
ню цивільних та адміністративних спорів, нада-
вали допомогу при розгляді спадкових, сімейних, 
трудових, адміністративних та земельних спорів.

В основному рожищан, які зверталися за 
консультаціями до Рожищенського бюро правової 
допомоги, турбували питання сімейного права, 
соціального захисту, виконання судових рішень 
та різні житлові проблеми. Найбільше до бюро 
правової допомоги звертаються малозабезпечені 
люди, демобілізовані військовослужбовці та особи 
з інвалідністю.

«Робота бюро – це не лише надання консуль-
тацій та представництво інтересів у судах. Наша 
робота – це, передовсім, нагадування суспільству 
про те, що є люди, які готові прийти на допомо-
гу, вислухати, підтримати. Вихід є завжди, і саме 
пошук цього виходу є головним завданням бюро 
правової допомоги», – зауважив під час виступу 
керівник відділу «Рожищенське бюро правової 
допомоги» Сергій Лясковський.

Також керівник наголосив, що індикатором 
роботи бюро є висока довіра громади, а також 
визнання органами державної влади і місце-
вого самоврядування фахової професійності 
спеціалістів, що тут працюють. Тож працюючи для 
людей і заради людей, працівники бюро відда-
ються на повну. Мабуть, тому за два роки роботи 
можуть гордитися власними досягненнями та 
жодною програшною справою в суді.

«Рожищенське бюро правової допомоги за два 
роки своєї роботи завоювало довіру мешканців 
міста і району, зруйнувало стереотип про те, що 
безоплатне – це неякісне. У людей із віддалених 
населених пунктів з’явилася реальна можливість 
безоплатно отримати кваліфіковану правову до-
помогу. Ми завжди йдемо на зустріч рожищанам 
у будь-яких питаннях. І сьогодні можу щиро зізна-
тися, що за два роки нашої роботи у нас – жодної 
програшної справи», – додав Сергій Лясковський.

Також фахівці бюро постійно організовують 
правопросвітницькі заходи. Виїжджають у най-
віддаленіші населенні пункти, планують і беруть 
участь у реалізації правоосвітніх заходах для 
дітей та молоді, професійних та соціальних груп, 
консультують у межах роботи дистанційних та 
мобільних пунктів доступу до безоплатної право-
вої допомоги.

На завершення свого виступу Сергій Ля-
сковський зауважив, що система надання правової 
допомоги в Рожищі й надалі розвиватиметься, 
плануватиме свою роботу ще якісніше, аби охо-
пити ще більше людей, які потребують правової 
допомоги.

За два роки жодної програшної справи

Неодноразово на сесіях місь-
кради порушували питання щодо 
освітлення парку поблизу Рожищен-
ської міської ради.

Справді, в темну пору доби цією 
територією рожищанам незручно 
пересуватися. Варто зауважити, що 
за роки Незалежності в парку так і не 
відновили освітлення.

Тому вирішення цієї проблеми 
стояло на особливому контролі в 
міській раді. За першої ж можли-
вості була виготовлена необхідна 
проектна документація та проведен-
ні роботи з відновлення вуличного 
освітлення.

Спеціалісти встановили анкери, 
до яких прикріпили освітлювальні 
опори. Нині у парку встановлено 20 
світлоточок.

«Засяяв» ще один парк 

Мешканці міста часто зверталися у Рожищенсь-
ку міську раду з проханням упорядкувати цю тери-
торію. Нарікали рожищани, що в дощову пору року, 
там не можна нормально перейти через «зебру», бо 
з роками асфальт просів та утворилося багато ям.

«Наразі забрали аварійний майданчик біля 
«Веселки», бо підприємці самі не могли її облаштува-

ти. Депутати виділили кошти на територію, 
яка є у впорядкуванні міської ради, де й 
устелили бруківку.

Нещодавно завершили вкладати 
бруківку біля скверу, облагородили зупин-
ку, зробили з’їзди, аби було зручно для мам 
із візочками та людям на інвалідних візках 
виїхати на тротуар», - зазначив В’ячеслав 
Поліщук.

Але на цьому міська рада не планує зу-
пинятися. За словами В’ячеслава Анатолій-
овича, нині тривають переговори з рай-
споживспілкою, аби спільно облагородили 
територію між сквером та супермаркетом 

«Колібріс». Також тут хочуть розмістити стоянку для 
велосипедів, відновити газон та озеленити парк.

«У Рожищі небагато скверів. І їх рано чи пізно 
треба довести до ладу. Тому раз почали, то маємо 
доробити до кінця. І братися за інші об’єкти», - заува-
жив міський голова.

Для комфортного життя 


