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З вірою – до Бога, з правдою – до людей
Т.Г. Шевченко

Звіт Рожищенського міського голови
Селянській, Заньковецької, Граничній.
Відновлено
частину асфальто-бетонного дорожнього
покриття площею
1300 кв. м по вулиці
Граничній (389 тис.
грн), площею 768
кв. м по вулиці Лесі
Українки (149 198
грн).
З метою впорядкування місць
зупинки маршрутних
транспортних засобів
закуплено 11 критих
павільйонів на суму
93 500 грн.
Проведено
розмітку проїжджої
Виконання бюджету міста
частини вулиць міста
на суму 25 599 грн.
Шановні читачі!
За рахунок
До вашої уваги звіт Рожищенського міського
субвенції, наданої з
голови В’ячеслава Поліщука про діяльність
обласного фонду оховиконавчого апарату міської ради за період
рони навколишнього
природного середоз листопада 2015 року по грудень 2016 року.
вища, та власних коВідповідно до п. 7, ст. 42 Закону України «Про
штів були проведені
місцеве самоврядування в Україні» міський
роботи з реконструкції мереж каналізації
голова звітується раз на рік.
від будинків по вулиці
Гагаріна. В ході цих
Запорукою успішного розвитку міста є
робіт побудовано нову каналізаційно-назбалансований міський бюджет. В 2016 році
сосну станцію та прокладено 479 метрів
забезпечено стабільність міського бюджету, каналізаційних мереж. Вартість виконаних
не допускалось заборгованості з виплати
робіт становить 632,3 тис грн.
заробітної плати працівникам дошкільПродовжувались роботи з влаштуванних навчальних закладів та комунальних
ня освітлення на вулицях міста. За звітний
підприємств міста, вчасно здійснювались
період освітлено вулиці Пилипа Орлика,
оплати за енергоносії, постійно здійснювавБагряного, Симоненка, Черняховського,
ся контроль балансу надходжень і витрат,
Незалежності, Ломоносова, Мендєлєєва,
стан виконання бюджету та фінансово 24 Серпня, Спортивну, Українську, Богуна,
бюджетної дисципліни. Саме тому докладеШевченка, Гагаріна. Додатково до діючих
но багато зусиль на збільшення його обсягу
включено 65 ліхтарів, з міського бюджету
в порівнянні з минулими роками. Є підстави виділено 431 тис. грн.
говорити, що бюджетна політика минулого
В 2016 році було реалізовано пророку була проведена правильно та ефекект «Підвищення екологічної свідомості
тивно. Слід відмітити, що міський бюджет за
мешканців м. Рожище шляхом розбудови
12 місяців 2016 року по загальному фонду
відповідної вуличної інфраструктури та
виконано на 105,5%, по спеціальному фонду проведення інформаційної, роз’яснюваль– 123,8%.
ної та агітаційної компанії щодо покращенНадійшло власних і закріплених доходів
ня благоустрою вулиць міста», який було
по загальному фонду – 7 174,4 тис грн, по
визнано переможцем обласного конкурсу
спеціальному фонду 2 116 тис. грн.
місцевих ініціатив, на що було виділено 100
До загального фонду надійшло податкотис. грн із обласного бюджету на умовах
вих надходжень у сумі 7 024,2 тис. грн або
співфінансування, з міського бюджету - 24
111,4% виконання, неподаткових надход600 грн.
жень – 143,7 тис. грн, або 139% виконання,
Розпочато роботи з реконструкції скведоходів від операцій з капіталом – 6,4 тис.
ру по вулиці Незалежності.
грн або 126,4% виконання, офіційних трансЗ міського бюджету виділено цільову
фертів від органів державного управління
субвенцію районному бюджету в розмірі
– 7 363,7 тис грн.
68400 грн для середнього поточного реВидаткова частина міського бюджету
монту проїзду до приймального відділення
по загальному фонду виконана на 98,7%,
Рожищенської ЦРЛ.
освоєно 12 453,4 тис. грн.
На виплату заробітної плати спрямовано
Житловий фонд
5 180,3 тис. грн, нарахування на заробітну
Обмеженість фінансування, незадовільплату – 1 172,4 тис грн. На оплату за спожиті
ний стан фонду та недоліки у системі наданенергоносії та природний газ спрямовано з
ня комунальних послуг свідчать про те, що
загального фонду 1 361,9 тис. грн.
необхідно шукати інші альтернативні шляхи
Видаткова частина по спеціальному
управління галуззю. Потрібні структурні
фонду виконана на 88,8%, освоєно 3 591,1
реформи, які створять нову економічну
тис. грн..
модель експлуатації і розвитку житлового
господарства та забезпечать якісне надання
Розбудова міської інфраструктури
послуг мешканцям.
З метою приведення вулично - шляхової
На сьогодні таким ефективним власнимережі у відповідність до вимог стандартів,
ком будинку, який може управляти і ухвалюнормативів, правил безпеки дорожнього
вати рішення щодо ремонту і модернізації,
руху в 2016 році продовжувались роботи
енергоефективності, надання комунальних
з реконструкції та капітального ремонту
послуг є об’єднання співвласників багатовулично - шляхової мережі міста.
квартирного будинку.
Товариством з обмеженою відповідальЗ метою роз’яснення законодавства,
ністю «Унідор» за сучасними технологіями
постанов Кабінету Міністрів щодо особпроведено поточні ремонти дорожнього
ливостей управління багатоквартирними
покриття на суму 154440 грн по вулицях
будинками, міською радою для населення
Шевченка, М.Вовчка, Незалежності, Героїв
було проведено ряд семінарів.
УПА, 1 Травня, Січових Стрільців, О. СтепаПроведено конкурс з надання послуг з
нюка, Пушкіна, Коте Шилакадзе, Мостовій,
управління багатоквартирними будинками

в місті Рожище, переможець конкурсу –
ПЖКГ.
За рахунок коштів міського бюджету
проведено поточні ремонти житлового
фонду на суму 222 тис. грн.
А саме, поточний ремонт електромережі
по вул. М Вовчка 16, Калнишевського 2,Гагаріна 20,29, Кондратюка 8,14,16, Пушкіна
1, Незалежності 55, 66, 97, 72, 95, 88, 13а,
22, поточний ремонт покрівлі на Гагаріна
29а, Незалежності 89, 99а, заміна дверей
по Незалежності 43, Пушкіна 1,5, Чехова
27, поточний ремонт запірної арматури по
Незалежності 67, 18а.
Благоустрій, охорона довкілля та
санітарний стан міста
На виконання прийнятої міською радою
програми благоустрою міста Рожище на
2016 рік було використано 1млн. 307 тис.
700 грн, з них на: прибирання проїжджої
частини вулиць, тротуарів, доріжок міста,
збирання та вивіз сміття з урн у громадських місцях – 197 500 грн; зимове утримання
та посипання проїжджої частини вулиць
– 133 358 грн; технічне обслуговування
та утримання в належному стані системи вуличного освітлення – 111 896 грн.
Утримання міських кладовищ та пам’ятних
споруд – 170 000 грн; оплата використаної
електроенергії за вуличне освітлення - 150
467 грн; вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ - 105 тис. грн; підготовка міста до свят –
54 999 грн; озеленення територій – 184 867
грн; утримання та обслуговування вуличної
зливової мережі, канав, ставків – 67 тис. грн;
вилов бродячих собак – 4 620 грн (11 шт).
На поповнення статутного фонду КП
«Дільниця благоустрою» було виділено 899
799 грн, за ці кошти було відремонтовано
наявну техніку та придбано нову, а саме
трактор МТЗ-82 ( 430 тис. грн), причіп тракторний (130 тис. грн.), бензопили (17 200
грн.), висоторіз (19 699 грн), відвал тракторний (23 000 грн), навантажувач тракторний
(75 тис. грн).
Водопостачання та водовідведення
В 2016 році за кошти міського бюджету
Рожищенським підприємством ЖКГ були
проведені поточні ремонти: операторського відділення водозабору по вул. Шевченка,
полів фільтрації, каналізаційних колодязів
по вулицях Кондратюка, Куліша, Шевченка,
водопроводу, каналізаційних мереж на
загальну суму 174983 грн.
Використання земельних ресурсів
Велику увагу міська влада приділяє
питанню ефективного використання земель
міста.
Станом на 30 грудня 2016 р. діє 126
договорів оренди земельних ділянок. Із них
61 договір оренди з юридичними особами.
Надходження до бюджету становили 639
тис або 111% до плану, 63 договори оренди
з фізичними особами, плата становила 520
тис. або 117% виконання.
За звітний період міською радою було
продано 9 земельних ділянок загальною
площею 3,9267 га. Загальна сума планових
надходжень до бюджету міської ради у
вигляді коштів від продажу цих земельних
ділянок становить 1229962 грн (один мільйон двісті двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот
шістдесят дві гривні).
Сім з вищезазначених земельних ділянок загальною площею 3,8174 га використовувалися без правовстановлюючих
документів.
Окрім того, на даний момент з метою
продажу укладено договір на оплату
авансового внеску в рахунок оплати ціни
земельної ділянки площею 2,3629 га, згідно
з яким до бюджету вже надійшло ще 278326
грн (двісті сімдесят вісім триста двадцять
шість гривень).
На земельних торгах продано право
оренди 2 вільних земельних ділянок загальною площею 0,0534 га, що забезпечило

додаткові надходження у вигляді річної
орендної плати в сумі 257640 грн (двісті
п’ятдесят сім тисяч шістсот сорок гривень).
З метою забезпечення громадян м. Рожище (власників автомобільного транспорту) земельними ділянками для гаражного
будівництва було розроблено та затверджено детальний план території земельної
ділянки площею 1,07 га для колективного
гаражного будівництва (220 гаражів).
В зв’язку з необхідністю оновлення,
відповідно до законодавства, було проведено нову нормативну грошову оцінку земель
м. Рожище. Середня (базова) вартість 1 м кв
земель м. Рожище, яка застосовується при
розрахунку земельного податку та орендної
плати, зросла з 49,18 грн/м2 до 101,92 грн/
м2.
Навчальні заклади міста
Мережа дошкільних навчальних закладів Рожищенської міської ради складається із 4 установ.
У 2016 році в дошкільних навчальних
закладах міста функціонувало 24 групи, в
яких виховується понад 589 дітей віком від
2 до 6 років. Забезпечують навчально-виховний процес у дитсадках 141 працівник
педагогічного і допоміжного персоналу.
Заклади надають комплекс освітніх послуг,
визначених законодавством та державними
програмами, затвердженими Міністерством
освіти і науки України.
На забезпечення функціонування дошкільної освіти за рахунок міжбюджетних
трансфертів з районного бюджету було
направлено 7 млн. 263 тис. 751 грн.
Видатки на харчування дітей склали 665
тис. 400 грн (розмір батьківської плати в
середньому для дітей ясельного віку - 12,63
грн, дошкільного віку - 16,60 грн в день на
одну дитину).
На оплату за енергоносії дитячих садків
бюджет міської ради витратив 1 млн. 278
тис. 751 грн.
У минулому році за рахунок міського
бюджету згідно з програмою енергоефективності у дошкільних закладах міста були
здійснені наступні енергозберігаючі заходи:
ДНЗ № 1. Заміна газового котла на суму
40840 грн та закупівля енергозберігаючих
вікон (8 шт) і дверей на загальну вартість 27
700 грн.
ДНЗ № 2. Заміна газового котла на суму
37340 грн та закупівля енергозберігаючих
вікон в кількості (18 шт.) та дверей (2 шт.)
загальною вартістю 62 600 грн.
ДНЗ № 3. Закупівля енергозберігаючих
вікон (7 шт.) на суму 26 500 грн.
ДНЗ № 4. Закупівля енергозберігаючих
вікон (5 шт.) на суму 17 200 грн.
Соціальна політика
У відповідності до визначених повноважень та виходячи з наявних фінансових
можливостей, протягом звітного періоду
міською радою та виконавчим комітетом
надано матеріальну допомогу на лікування
та оздоровлення для 3 громадян міста на
загальну суму 15 тис. грн.
В міському бюджеті з’явилася ще одна
стаття видатків – на соціальний захист учасників антитерористичної операції на сході
України. Загалом на ці потреби в 2016 році з
міського бюджету було виділено 30 500 грн,
виплату одноразової матеріальної допомоги
в розмірі 500 грн, приуроченої Дню захисника України, отримав 61 учасник антитерористичної операції.
Реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб
Відповідно до чинного законодавства на
початку 2016 року на органи місцевого самоврядування були передані повноваження
зі здійснення реєстрації місця проживання/
перебування фізичних осіб. За звітний період
було знято з реєстрації місця проживання
193 фізичні особи, зареєстровано по місцю
проживання 532 фізичні особи.
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Звіт Рожищенського міського голови
Початок на 1 сторінці
Культурні й спортивні заходи
Кажуть, що не хлібом єдиним живе
людина. У 2016 році міська влада надавала
організаційну та фінансову допомогу в культурно-мистецьких заходах, в заходах з нагоди
відзначення державних свят, знаменних і
пам’ятних дат, професійних свят, вшанування
трудових колективів та окремих особистостей. Для організації та проведення культурних заходів було використано 36618 грн.
Активно співпрацюємо з районним Будинком
дитячої творчості, РД «Просвіта», громадськими організаціями.
Вперше прийнято Програму підтримки
книговидання місцевих авторів, в рамках якої
в 2016 році профінансовано видання двадцяти примірників книги Леоніда Козярчука
«Сторінками історії містечка Рожище».
З метою популяризації та розвитку спорту
були проведені міські турніри з волейболу,
баскетболу, настільного тенісу, міні футболу,
шахів та шашок, на що було спрямовано з
міського бюджету 9511 грн.

Результати аналізу звернень за характером
питань свідчать, що найбільше звернень було
з таких питань: сільського господарства та
земельних відносин - 186 звернень (питання
надання дозволів на приватизацію земельних
ділянок, оренди земельних ділянок, надання для ведення селянського господарства),
комунального та дорожнього господарства,
благоустрою - 121 звернення; соціального
захисту - 138 звернень.
За звітний період було отримано 51
звернення від учасників АТО на виділення
матеріальної допомоги до Дня Захисника
України. Заяви задоволені - кошти виділено.
Звернення з земельних питань попередньо вивчаються на засіданнях постійних
комісій з подальшим розглядом на сесії
міської ради.
У колективних зверненнях найбільш актуальними були питання: видалення аварійних та старих дерев, проведення освітлення
вулиць та ремонту доріг, дотримання Правил
благоустрою, відносин з сусідами, виділення
матеріальної допомоги учасникам АТО. Більшість звернень вирішено позитивно.

Робота зі зверненнями громадян
Протягом звітного періоду з листопада
2015 року по листопад 2016 року міська рада
працювала над вдосконаленням роботи
із зверненнями громадян та проводила
цілеспрямовану роботу щодо реалізації вимог
Закону України «Про звернення громадян»,
Указу Президента України від 7 лютого 2008
року № 109/2008 «Про першочергові заходи
щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування», постанов Кабінету
Міністрів України, розпоряджень міського
голови з цих питань.
Проаналізувавши стан роботи із зверненнями громадян за звітний період, встановлено, що до міської ради надійшло 566 звернень
громадян, 336 звернень надійшло поштою,
230 звернень на особистому прийомі в міського голови, заступників міського голови і
секретаря ради.
За звітний період до міської ради надійшло звернень: від учасників та інвалідів війни,
учасників бойових дій - 78; від ветеранів праці, пенсіонерів - 263; багатодітних матерів - 1.
У зверненнях порушено 566 питань.

Інформаційна робота міської ради: доступ до публічної інформації, висвітлення
діяльності
Міська рада випускає інормаційно-аналітичну газету «Рожищанин». З листопада
2015 по грудень 2016 року було підготовлено 11 номерів. Разовий тираж складає 1500
примірників.
На сторінках газети публікуються репортажі, рішення сесій, розпорядження, звіти,
інформації, регуляторні акти, оголошення,
звернення та інші документи, подані виконавчим комітетом та депутатами міської ради.
Також в «Рожищанині» розміщуються статті
про жителів міста, висвітлено комунальну
інфраструктуру комунальними підприємствами міста (комунальне підприємство
«Дільниця благоустрою Рожищенської міської
ради», підприємство житлово-комунального
господарства) та інше. Друкуються матеріали, які містять роз’яснення новинок чинного
законодавста, а також проблемних питань, які
виникають у суспільному житті.
Згідно з чинним законодавством за даний
період було проведено роботу з оновлення
офіційного сайту та переведення його на
державний домен gov.ua. Змінилась назва на

rozhrada.gov.ua. Наразі тривають роботи щодо
заповнення та оновлення даних.
Пленарна робота та робота постійних
комісій міської ради
Основною формою та результатом
діяльності міської ради є пленарні засідання,
які скликались відповідно до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні» та
затвердженого Регламенту роботи ради.
За звітний період проведено 11 чергових
та 4 позачергових сесії міської ради та 13 засідань виконавчого комітету. За результатами
засідань прийнято 276 сесійних рішень та 113
рішень виконавчого комітету.
На сесіях міської ради розглянуто 25 депутатських запитів та звернень, ще 7 прийнято
та опрацьовано виконавчим апаратом міської
ради. На всі запити надано відповіді, прийняті відповідні рішення, частина з яких вже
виконана.
Відповідно до ст.47 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні» в Рожищенській міській раді працює 3 постійних
комісії ради. Відповідно до Регламенту роботи
Рожищенської міської ради сьомого скликання, усі прийняті рішення попередньо обговорювались на засіданнях постійних депутатських комісій.
За звітний період було організовано та
проведено: 14 засідань постійної комісії з
питань депутатської діяльності та етики,
дотримання прав людини, законності та правопорядку, земельної реформи, екології та
раціонального використання природних ресурсів; 12 засідань постійної комісії з питань
планування, бюджету та фінансів, промисловості, будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку; 4 засідання
постійної комісії з питань соціального захисту,
здоров’я, освіти, культури, спорту, у справах
сім’ї та молоді, торгівлі та побуту.
Спільними зусиллями депутатів міської
ради, членів виконавчого комітету у минулому році вдалося досягти запланованого та
закласти фундамент для подальшої реалізації
планів розвитку громади.
Програма «Безпечне місто Рожище на
2016-2018 роки».
Метою програми є підвищення ефективності роботи органів внутрішніх справ
щодо забезпечення громадського порядку,

профілактики злочинності, боротьби з нею,
охорони прав, свободи і законних інтересів
громадян міста та посилення взаємодії з органами місцевого самоврядування у протидії
всім формам злочинності.
В межах фінансування даної програми
було закуплено 6 відеокамер та відеореєстратор для запису та відображення ситуації на
вулицях міста.
Побудована захищена єдина локальна
мережа між Рожищенською міською радою
та районним відділом поліції для внутрішньої
передачі даних, встановлено відеокамери та
обладнання для безперервного запису даних.
Підсумовуючи роботу в 2016 році на
посаді міського голови, я дякую всім,
хто сумлінно працював над вирішенням
поставлених завдань – депутатам міської ради, членам виконавчого комітету,
колективам комунальних підприємств та
навчальних закладів, керівникам підприємств та установ міста, підприємцям,
а також представникам громадськості за
підтримку, розуміння, терпіння, злагоджену роботу та щоденну працю, за активну й
дієву позицію у вирішенні питань життєзабезпечення нашої територіальної громади.
Для міської влади у своїх майбутніх
діях пріоритетними завжди будуть інтереси людини. Переконаний, що вирішувати
всі проблеми міста ми завжди будемо
спільно з депутатським корпусом, мешканцями громади, допомагаючи один одному,
проявляючи й надалі людську мудрість та
толерантність.
Сьогодні ми ставимо перед собою ряд
важливих завдань, які плануємо реалізувати протягом 2017 р. та наступних років.
Вірю, що й надалі ми будемо разом,
усією громадою працювати, допомагати
один одному для загального добробуту,
миру і злагоди. Адже майбутнє Рожищенської міської громади – наше спільне
завдання.
Дякую за увагу. Бажаю всім здоров’я,
оптимізму та творчої наснаги!
З повагою - міський голова
В’ячеслав Поліщук

Про що говорили на 15 та 16 сесіях міської ради

Одноголосно на п’ятнадцятій сесії Рожищенської міської ради 30 грудня 2016 р. депутати ухвалили рішення про міський бюджет на
2017 рік.
Згідно з ухваленим документом, бюджет
міста складає 16 753,8 тис. грн, з них доходи

Інформація про результати конкурсу з
передачі в концесію шляхом створення
об’єктів у сфері теплопостачання для
установ, що перебувають у власності
територіальної громади міста.
На підставі висновків конкурсної
комісії рішенням міської ради від 30. 12.
2016 року № 15/25 переможцем конкурсу
з передачі в концесію шляхом створення
об’єктів у сфері теплопостачання для
установ, що перебувають у власності
територіальної громади міста визнано
товариством з обмеженною відповідальністю «Теплоальтернатива».
Пропозиція приватного підприємства
«Енерготранссервіс-К» була відхилена
через недотримання умов конкурсної
документації щодо застосування у якості
альтернативного виду палива деревних
пелет.

загального фонду – 15 848,0
тис. грн, в тому числі інша
субвенція з районного бюджету 8 900,0 тис. грн (на утримання закладів дошкільної
освіти) та доходи спеціального фонду становлять 905,8
тис. грн, в тому числі бюджет
розвитку 320,0 тис. грн.
У цілому загальний
ресурс видаткової частини
міського бюджету на 2017
рік сформований, виходячи
із необхідності забезпечення
сталого рівня функціонування бюджетних установ, з урахуванням законодавчо підвищених розмірів заробітної
плати, реалізації соціально
важливих місцевих програм.
На здійснення видатків на дошкільну освіту у
районному бюджеті визначено та затверджено
міжбюджетні трансферти з районного бюджету міському бюджету для здійснення видатків
на по дошкільних навчальних закладах міста у
сумі 8 900,0 тис. грн.

У структурі видатків загального фонду
міського бюджету питома вага видатків на
дошкільну освіту складає 64,5 відсотка , державне управління – 11,7 відсотка, житлово-комунальне господарство – 18,4 відсотка .
Депутати затвердити перелік захищених
статей видатків загального фонду міського
бюджету на 2017 рік на оплату праці, нарахування на оплату праці, медикаменти та
перев’язувальні матеріали, продукти харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, соціальне забезпечення, поточні
трансферти місцевим бюджетам.
Спрямували народні обранці 3 053 800
грн на реалізацію місцевих програм, а саме,
«Благоустрій міста – 2017»; розвитку фізичної
культури і спорту в м. Рожище на 2017 рік;
сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення, в тому числі об’єднань
співвласників багатоквартирних будинків на
2017-2020 роки; відзначення Державних та
професійних свят, ювілейних дат, заохочення
за заслуги перед громадою міста Рожище,
здійснення представницьких та інших заходів
на 2017 рік.
На шістнадцятій сесії, яка відбулася 27

січня, депутати заслухали звіт міського голови
В’ячеслава Поліщука.
Про підсумки виконання міського бюджету
за 2016 рік присутніх депутатів проінформувала Ірина Попова, зауваживши, що міський
бюджет за 12 місяців 2016 року по загальному
фонду виконано на 105,5 %, по спеціальному
фонду – на 123,8%.
«Надійшло власних і закріплених доходів
по загальному фонду – 7174,4 тис. грн, по
спеціальному фонду – 2116,2 тис. грн», - каже
Ірина Степанівна.
З основних питань, які розглядалися на
порядку денному, було «Про встановлення
ставок єдиного податку для суб’єктів малого
підприємництва – фізичних осіб для 1-ї групи
платників єдиного податку на 2017 рік», про
внесення змін до рішення міської ради від
31.01.2015 року № 50/5 та «Про встановлення
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Конкретніше ознайомитися
із цими питаннями можна на сайті Рожищенської міської ради за адресою rozhrada.gov.ua.
Також під час сесії розглянули ряд земельних питань.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовні ліки
Згідно зі ст. 12 Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» та постановою Кабінету Міністрів
України від 17 серпня 1998 року №1303 «Про
впорядкування безоплатного та пільгового
відпуску лікарських засобів за рецептами
лікарів у разі амбулаторного лікування
окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» учасники бойових дій
мають право на безоплатне одержання ліків,
лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення
за рецептами лікарів та проведення першочергового безплатного зубопротезування
(за винятком протезування з дорогоцінних
металів).
Безоплатно і на пільгових умовах відпускаються лікарські засоби, зазначені у
Переліку лікарських засобів вітчизняного
та іноземного виробництва, затвердженому

постановою Кабінету Міністрів України від
5 вересня 1996 року № 1071. Замінювати
ліки на аналог, не зазначений у переліку,
не можна. Витрати, пов’язані з відпуском
лікарських засобів безоплатно і на пільгових
умовах, провадяться за рахунок асигнувань,
що передбачаються державним та місцевими
бюджетами на охорону здоров’я.
Кожен учасник бойових дій має право на
отримання тієї кількості ліків та з тією частотою, якої він потребує, але за умови наявності рецепта лікаря. Для того, щоб отримати
безкоштовні або пільгові ліки, необхідно
мати належним чином завірений рецепт
лікаря. Безкоштовні ліки відпускаються лише
у комунальних аптеках. Лікар може відмовити учаснику бойових дій у призначенні
медичних препаратів лише за медичними
показаннями, але не з огляду на їх безоплатність чи ціну.

Аптеки відпускають ліки за безоплатними
рецептами пільговим категоріям населення лише у випадку їх оплати медичними
закладами за рахунок бюджетних коштів. У
разі відмови в одержанні безоплатних ліків
в аптеці або медичному закладі через їх
відсутність потрібно звернутись у письмовій
формі до керівників цих установ із запитом
для отримання публічної інформації про
наявність необхідних препаратів.
Якщо ліки потрібні терміново, пам’ятайте,
що вам повинні відшкодувати кошти, витрачені на придбання ліків. Тому, для повернення коштів, потрібно зберегти всі чеки, щоб
звернутися до керівника органу виконавчої влади або місцевого самоврядування,
залежно від підпорядкування аптеки. У разі
відмови відшкодувати ваші витрати, ви можете оскаржити відмову у судовому порядку.
Рожищенське бюро правової допомоги
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Лише спільними зусиллями Рожище стане містом мрії

Майже шість років на посаді директора КП
«Дільниця благоустрою міської ради» працює
Юрій Міщук. Тому й не дивно, що знає місто,
як свої п’ять пальців. Орієнтується, які проблеми можуть виникнути на кожній ділянці, і
знає, які й де очікувати «сюрпризи».
Найголовніша проблема з якою «воюють» працівники «Дільниці благоустрою» не
перший рік: це ТПВ та їх накопичення. За словами Юрія Івановича, з 13,5 тисячі рожищан
сплачуть за вивіз різних відходів життєдіяльності людини лише 8 тисяч. Виникає логічне
запитання, як може жити 5,5 тис. жителів і не
продукувати сміття?
- В місті є 84 контейнери на ТПВ в комунальному секторі, а для вивозу сміття в
приватному секторі задіяні два автомобілі
на базі ГАЗ 53. Розроблений графік вивозу
твердих побутових відходів по місту. Тільки
від комунального сектору щодня вивозиться
60 куб.м. сміття, а від приватних будинків – 36.
Загалом в рік Рожище продукує 12-14 тисяч
куб.м. сміття, - зауважує Юрій Іванович.
Де ж дівається сміття тих людей, які не
користуються послугами «Дільниці благоустрою»? Та, швидше за все, воно потрапляє в
контейнери «до сусіда» та на стихійні сміттєзвалища, які, знову ж таки, лягають проблемами на плечі працівників згаданого під-

приємства. Не перестаєш дивуватися з людей:
10 гривень за вивіз сміття, яке тобі заберуть
працівники «Дільниці благоустрою» з дому
– це дорого, а заправити машину пальним
та вивезти його, наприклад, в посадку – це
нормально.
- Скидають ТПВ в посадки, біля дороги, але
найбільше неподобство, що роблять сміттєзвалище біля кладовища, там, де ми відвели
спеціальну площадку, щоб люди, які прибирають на могилах рідних, мали куди винести
непотріб, - каже Юрій Міщук. – Дійшло до
того, що рожищани звозять туди майже все:
і мертвих кроликів, і свиней, і сміття після
ремонтних робіт.
Більше того, мешканці прилеглих сіл, таких як Рудня, Кременець, Дубище, Копачівка,
знаючи, що в Рожищі налагоджений процес
вивозу сміття, звозять і свій непотріб в міські
контейнери. Ті, кого вдалося зловити «на
гарячому», поплатилися гривнею.
Але, як би там не було, з вивозом сміття
в комунальному секторі проблем немає. Це,
в першу чергу, як зауважує Юрій Іванович,
велика заслуга водія
сміттєвоза
Валерія
Чміля. Людини, яка вміє
спланувати
свою роботу
правильно
та своєчасно.
- В процесі роботи
в нас задіяно
два сміттєвози, які працюють в комунальному
секторі. Хочеться подякувати міському голові
В’ячеславу Поліщуку та депутатам за те, що
виділили кошти з бюджету міської ради на
капітальний ремонт старих автомобілів та
купівлю майже нового трактора МТЗ-82.1

«Беларусь», який суттєво допоміг під час
снігопадів. Саме трактор виконав 60% роботи
з очищення доріг по місту. Якщо чесно, то я не
пам’ятаю, коли на комунальне підприємство
закупляли нову техніку, точно не останні 25
років, - зазначає директор. – Словом, за 2016
рік, завдячуючи міській владі, нам вдалося
закупили агрегати, коробки передач, насоси,
колеса, підмінні контейнери для сміття та інші
вкрай необхідні речі.
В зимовий період, за словами Юрія Івановича, працює два трактори МТЗ, автогрейдер
та екскаватор ЄО.
- Наші люди вже звикли працювати в напружених умовах. Коли великий снігопад, то,
буває, працівники по троє діб не відпочивають. Це Микола Осипчук, Борис Сосовський,
Володимир Матвійчук та Анатолій Шепелюк.
Щиро їм дякую за те, що ставляться до роботи
відповідально, серйозно. Безвідмовно виходили на роботу навіть у Новорічно-Різдвяні
свята. Часто виконуємо роботи вночі, бо тоді
немає заторів на дорогах. Дуже незручно
працювати вдень по вулиці Незалежності.
Адже права сторона, починаючи від Приватбанку і аж
до самої пошти, заставлена
автомобілями, - зауважує
співрозмовник.
Наразі працівники КП
«Дільниці благоустрою міської ради» проводять заміну
лампочок на енергозберігаючі по вулиці Незалежності.
Такі ж роботи зроблені вже
на половині вулиці Промислової, Коте Шилакадзе та
Чайковського. В планах й
інші вулиці міста: Гагаріна, Героїв УПА, Наталії
Ужвій. Згодом – інша частина Мазепи та Незалежності до кінця. В таких роботах не завадило б комунальному підприємству мати власну
«Ліктьову» вишку, яку вони постійно «позичають» у ТзОВ «Цунамі» або «Волиньобленерго».

Вона б стала хорошим помічником під час
обрізки дерев по місту, обслуговуванні лінії
передач чи при ремонтних роботах.
Прикро, за словами Юрія Івановича, що
молодь не цінує людську працю та затрачені
бюджетні кошти. Не так давно юні особи
побили ліхтарі вуличного освітлення з пневматичної зброї по вулицях Коте-Шилакадзе,
Гагаріна та в центральному парку біля Стиру.
Хуліганів знайшли. Їм довелося заплатити за
нанесену місту шкоду.
Парк біля міської ради – це окрема розмова. Юрій Міщук каже, що минулого року
довелося кілька разів ремонтувати дитячий
майданчик, тепер знову виявили несправності. Нові лавочки незадовго після встановлення покрилися «креативними» написами,
а сміттєві урни три рази витягували зі ставка.
Не обійшлося цього року й без проблем з
новорічною ялинкою. Зловмисники побили
новорічні банери, іграшки на ялинці та пообривали дюралайт.
Словом, багато проблем, про які можна
довго говорити. Назріває, каже співрозмовник, час задуматися й про те, де на території
району можна зробити спеціалізоване сміттєзвалище, бо це не тільки проблема міста, а й
кожної сільської ради.
Під час нашої розмови до Юрія Міщука
телефонують жителі міста, аби подякувати за
розчищену вулицю. І хоча директор «Дільниці
благоустрою» скромно відповів, що то їхня
робота, все ж приємно, коли люди не скупляться на щирі слова вдячності.
Варто пам’ятати, що лише спільними
зусиллями ми зробимо місто красивим та чистим. Головне критикувати не тільки когось, а,
в першу чергу, себе. Заплатити за вивіз сміття
простіше, ніж шукати шляхи, куди його подіти.
Витратити адреналін на користь міста краще,
ніж відірвати важку урну та кинути її в ставок.
Зрештою, приємно милуватися не чужим
містом, а тим, в якому живеш.
Ірина Зенц

домі. Від якості роботи управителя залежить
і зовнішній вигляд будинку, і комфорт його
мешканців.
Важливо розуміти, що вибір органами
місцевого самоврядування управителя для
будинку – це швидше вимушений захід для
того, щоб будинок не залишився без належного догляду.

закінчення встановленого законом мінімального терміну для роботи управителя в
один рік. Однак, якщо управитель не надавав
послуг або їх якість не відповідало умовам
договору, то такий договір можна буде
розірвати і достроково. Якщо за один місяць
до закінчення строку дії договору жодна із
сторін не повідомить письмово другу сторону
про відмову від договору, договір вважається
продовженим на черговий однорічний строк.
Ірина Зенц

Хто такі управителі та за що їм платити?
З 1 липня 2015 року вступив у дію Закон
України «Про особливості здійснення права
власності у багатоквартирному будинку».
Відповідно до нього, всі власники квартир у
багатоповерхівках мали визначити форму
управління своїм будинком.
Відповідно до згаданого Закону, мешканці
багатоквартирних будинків нарешті отримали
право вільно обирати тих, хто буде обслуговувати житлові будинки, чи взагалі обходитись
без участі ЖЕКів і заощаджувати на цьому
кошти. Рішення щодо форми управління
багатоквартирним будинком приймається
виключно зборами співвласників багатоквартирних будинків.
Фактично, Закон запропонував три
альтернативні форми управління своїм будинком: перша – управління безпосередньо
самими співвласниками, друга – управління із
залученням управляючої компанії та третя –
створення ОСББ.
При виборі форми управління важливо
розуміти, що майбутні витрати співвласників
включають в себе умовно три групи: господарські витрати, які підуть на утримання,
реконструкцію, реставрацію, проведення
поточного і капітального ремонтів спільного
майна у багатоквартирному будинку. Друга
група – витрати на оплату послуг з поточного
утримання спільного майна – прибирання території, вивіз сміття. Третя група – витрати на
сплату винагороди управителю чи заробітної
плата голові правління та бухгалтеру ОСББ.
Тож у жителів багатоповерхівок був вибір:
або мешканці будинку створюють ОСББ, коли
вони самі, як співвласники будинку, стають
управителем і вирішуватимуть, яку суму
кожного місяця вносити на рахунок ОСББ,
самі організовують утримання свого будинку. Або ж міська рада на конкурсній основі
призначить управителя, який забезпечуватиме утримання будинку (надання послуг,
ліквідацію аварій, ремонту та ін.). В такому
разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначиться в результаті того
ж конкурсу.
Згідно з п. 5 ст. 13 Закону «Про особливості
здійснення права власності у багатоквартирному будинку» тим багатоквартирним
будинкам, мешканці яких так і не визначилися
з формою управління до 1 липня 2016 року,
управителя на конкурсній основі призначив
виконавчий комітет Рожищенської міської
ради. Цим управителем визначено Рожищенське ПЖКГ на чолі з директором Анатолієм
Медвєдєвим.
«Якщо у великих містах, таких як Київ,
Львів, за час реформи з’явилися як приватні
ЖЕКи, так і управляючі компанії, то в Рожищі
немає конкуренції у наданні житлово-кому-

нальних послуг, - зауважує Рожищенський
міський голова В’ячеслав Поліщук, - Тож, за
результатами конкурсу, управляючою компанією рожищенських багатоповерхівок стало
ПЖКГ. Відповідно до Закону, в такому випадку
договір про надання послуг з управління
багатоквартирним будинком строком на один
рік від імені співвласників підписує уповноважена особа виконавчого органу відповідної
місцевої ради, за рішенням якого призначено
управителя. ПЖКГ залишається комунальним
підприємством, про зміну форми власності не
йдеться».
І хоча міською радою активно велася робота з інформування населення щодо плюсів
створення ОСББ в багатоквартирних будинках, люди ігнорували прохання прийти на
роз’яснювальні збори, тренінги та інші заходи.
Тому нині, коли комунальники порозвішували
оголошення про вартість послуг за обслуговування управителями 1 кв. м., у людей виникло
чимало запитань. Основні з яких: що то за
управляюча компанія і за що маємо платити?
ОСББ чи управляюча компанія?
До переваг створення ОСББ можна віднести наступне:
1) Співвласники багатоквартирного будинку, створивши ОСББ, набувають можливість:
створити власну управлінську структуру для
вирішення проблем утримання будинку та
прибудинкової території; самостійно визначати кошторис утримання свого житла, розмір
внесків на утримання будинку; обирати
управителя для покращення якості утримання будинку та скорочення загальних витрат;
формувати штатний розклад, персональний
склад працівників та їх заробітну плату; контролювати якість робіт у будинку; покращити
фізичний стан будинку та умови проживання
у ньому та інше.
2) ОСББ, як юридична особа, набуває
можливості отримувати кредитні кошти на
проведення в будинках заходів з капітального
ремонту та інше.
3) Завдяки прозорості використання коштів, які сплачують співвласники на утримання свого майна, підвищується зацікавленість,
відповідальність і, як наслідок, ефективність
управління спільною власністю.
Управителем може бути як юридична
особа – управляюча компанія, так і фізична
особа-підприємець, які за договором із власниками будинку надають послуги з утримання будинку та прибудинкової території.
Управитель, зазвичай, виконує весь комплекс
робіт, необхідних для підтримання будинку в належному технічному та санітарному
стані, на його плечі лягає вирішення всього
комплексу господарсько-побутових питань у

За що платити управляючій компанії?
За словами Анатолія Медвєдєва, працівники підприємства - люди, які працюють в цій
сфері не один рік, знають конструктивні і технічні особливості кожного будинку, їх підземні
та надземні комунікації.
«Але рожищани повинні розуміти: якщо
раніше міська рада вкладала свої кошти у
житлово-комунальне господарство міста,
то з нинішнього року цього не буде. Все
ляже на плечі жителів, - зауважив Анатолій
Олексійович. - Власникам квартир потрібно
врешті-решт взяти на себе відповідальність
не лише за своє приватизоване житло, а й за
спільне майно багатоквартирного будинку
- приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та обслуговування
його мешканців, прибудинкову територію,
приміщення загального користування, несучі,
огороджувальні конструкції будинку, електрично-технічні та сантехнічні мережі».
Щодо оплати, то для кожного будинку
вона визначатиметься індивідуально, зважаючи на потреби і стан будинку. Основні
послуги, які надаватиме управитель, це: освітлення коридорів та підвалів, обслуговування
електромереж, мереж водопостачання та каналізації, конструкцій будинку (під’їзди, вхідні
двері, між сходові клітки, дахи), перевірка і
обслуговування димовентиляційних каналів,
ліквідація аварійних ситуацій.
«Розмір тарифів розраховується для
кожного будинку індивідуально. Наприклад, у
одному будинку надто довгі мережі, у іншому
- використовується більше електроенергії.
Однак спостерігається така закономірність:
чим менший будинок, тим дорожчий він в
обслуговуванні. До речі, востаннє тариф
на «квартплату» не змінювався з 2011 року.
Ціни на енергоносії, на послуги, на витратні
матеріали щораз змінюються. Тож існуючий
тариф не покривав навіть операційні витрати,
а повинен містити й інвестиційну складову»,
- зауважує економіст Рожищенського ПЖКГ
Лілія Замлинна.
З тарифною сіткою можна ознайомитися
безпосередньо на підприємстві.
І на завершення, мешканці багатоповерхівок мають право в будь-який момент
зібратися і прийняти рішення про заміну
управителя. Потрібно буде лише дочекатися

Змінилася форма оплати за
комунпослуги
Шановні жителі міста! З 1 січня 2017
року Підприємство ЖКГ розірвало договір
на оплату комісійної винагороди Банку за
надані послуги з приймання платежів населення за комунальні послуги з ПАТ «Державний ощадний банк України». Причиною
розірвання договору стало підвищення
процентної ставки банку за платіж.
«Оскільки основна маса населення за
комунальні послуги платить за мінусом
субсидій, то суми оплати невеликі, і тому
виходить, що коли людина платить нам
через банк 2 грн, а банк з ПЖКГ за послуги
бере 4 грн, то підприємство за цей платіж
додає свої 2 грн банку. Такі розрахунки для
підприємства невигідні і навіть збиткові», зауважує керівник ПЖКГ Анатолій Мєдвєдєв.
В грудні місяці 2016 року в банк від населення поступило платежів на суму 15253,
87 грн, комісійна винагорода склала 1472,48
грн, що становить 9,6 відсотка до суми
платежів, це на 7,6% більше до визначених
банком 2%.
Щодо стягнення з населення по 10 гривень за платіж, то це компетенція Ощадбанку. Щоб прояснити цю ситуацію потрібно
звернутися безпосередньо в банк.
Для оплати за комунпослуги ПЖКГ
жителі міста можуть скористатися послугами Укрпошти, яка за свої послуги бере 3
гривні, або ж сплатити у Приватбанку та за
допомогою Приват-24. В Приватбанку для
своїх клієнтів, за сплату комунальних послуг
комісійну винагороду не беруть, а без наявності банківської картки - 2 гривні за платіж.
ЗАУВАЖТЕ! Що при оплаті через систему
Приват-24 до особових рахунків за воду треба добавляти 01. Наприклад, якщо раніше
вписували рахунок 25, то тепер потрібно –
2501. При сплаті за квартиру, до рахунку 26
додаємо 02. Тобто – 2602.
Без комісійних можна розрахуватися
за комунальні послуги в касі Підприємства
ЖКГ.
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Безпритульні собаки – це наша спільна проблема
Здійснення заходів щодо вилову безпритульних собак з метою зменшення їх популяції є неминучою складовою процесу створення безпечних умов
на вулицях для мешканців та гостей міста.
Нещодавне скупчення безпритульних собак в центрі міста викликало
обурення та занепокоєння рожищан. Посилаючись на виникнення загрози
укусів собаками та інших незручностей багато хто говорить про відстріл
собак. Проте, у ряді країн, у тому числі Україні, знущання над тваринами, що
відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або
з хуліганських мотивів, становить склад злочину, передбаченого статтею
299 Кримінального кодексу України.
Міська рада не стоїть осторонь цієї проблеми. Постійно виділяються
кошти на відлов безпритульних собак, який в нашому місті проводить
Луцьке КП «Ласка». Лише наприкінці минулого року за вилов 11 собак з
міського бюджету було виділено 4620 грн. Цьогоріч сума за одного собаку

збільшилася і становить майже 600 грн. Прикро, коли працівникам згаданого підприємства доводиться виловлювати на вулицях міста господарських
собак, яких приблизно 80%.
На жаль, проблема заключається в тому, що КП «Ласка» - єдине підприємство на всю Волинську область, яке надає таку послугу. Тому має
багато замовлень і не може приїхати в місто на першу вимогу. Доводиться
чекати тижнями.
Шановні громадяни! Проблема безпритульних тварин тонкою ниточкою
веде до нас, людей. І людяність проявляється саме від вміння поводитися
з братами нашими меншими, від милосердя і чуйності серця, від вміння
піклуватися про тих, хто цього потребує. Перш ніж нарікати на наслідки
будь-яких негативних явищ у нашому суспільстві й в оточуючому нас середовищі, задумайтесь про те, хто ж саме є їх причиною. Позитивні зрушення
починаються і залежать від кожного з нас!

У бібліотеці вшанували пам’ять загиблих під Крутами
З нагоди 99-ої річниці бою під Крутами
та з метою вшанування пам’яті загиблих
героїв в читальному залі Центральної
районної бібліотеки відбувся захід «Квітки у
полі, там, де Крути».
Цей історичний екскурс для старшокласників Рожищенської ЗОШ №2 спільно
організували працівники Центральної
районної бібліотеки для дорослих, РД
«Просвіта» та Рожищенського історико-краєзнавчого музею.
Ведучі, працівники бібліотеки Неля Антонюк та Руслана Масюк, ознайомили учнів
з історичними подіями, які передували цій
трагедії. Неможливо було байдуже слухати
розповідь про сам перебіг бою, від страшних подробиць, які супроводжувалися
відповідним відеорядом, сльози наверталися на очі. Згадали імена загиблих крутянців, які зберіг для нас час.
9 січня 2018 року відбулася, мабуть, одна із найбільш відомих і найстрашніших подій в
українській історії. А трагедія полягала в тому, що внаслідок тодішньої політики Українсько-

го Уряду, українська держава лишилася без своєї збройної сили, без армії. На розпачливий
заклик Уряду, виданий до українського народу в останні хвилини, відгукнулися лише студенти,
які й виступили захищати Україну.
Бій розпочався о 12 годині дня і фактично безперервно тривав до пізнього вечора. Юнаки
мужньо відбивали атаку ворога, не залишаючи своїх позицій. Протягом п’яти годин українські
підрозділи стримували ворожі напади. Попри чисельну перевагу, більшовики довго не могли
зламати опір українців.
Великими були втрати. Майже 250 курсантів і студентів та 10 старшин поклали свої молоді
голови. Особливо тяжкі муки випали на долю студентів, які потрапили до рук ворога. Більшовики катували і знущалися з них.
Емоційної виразності заходу надали пісенні твори «Повіяв вітер степовий» та «Буде нам з
тобою що згадати», які під гітару виконав завідуючий основним видом діяльності музею Сергій
Янішевській та прочитані уривки з художніх творів про Крути Наталією Марценюк.
В ході історичної години поіменно згадали героїв нашого району, чиї життя обірвалися під
час бойових дій на сході країни.
Хвилиною мовчання вшанували всіх, хто в різні часи віддав своє життя за волю та незалежність України: героїв Крут, Небесну Сотню, героїв АТО.
Щоб жертва їх була недаремна, ми маємо передавати пам’ять про їх подвиг з покоління в
покоління, зробити її частиною свого генетичного коду, генетичного коду нації. Берегти і плекати в собі Україну, в першу чергу мову і національну пам`ять, бо то є наймогутніший оберіг від
усілякого роду кровожерних визволителів.

У Рожищі греко-католики збудуть храм із дитсадком
На Різдвяні свята при церкві апостола Івана Богослова встановили імпровізований вертеп. Та виявляється,
не всі рожищани знають, що встановила шопку греко-католицька громада, яка офіційно існує в Рожищі уже
3 роки.
Як розповів настоятель храму отець Сергій Василів, вірність своїй церкві зберігали рожищани, яких доля закинула з
Галичини далеко від дому:
- Тут, як і загалом на Волині, є багато греко-католиків, які
за радянських часів покинули свої домівки для праці в інших
регіонах. Вони змушені були або пристати до Церкви, яка
є, або шукати близьку собі Церкву, – розповідає настоятель
храму отець Сергій Василів. – Ще не так давно було дві родини, які шукали свою Церкву і знайшли її в Луцьку. Це родина
Кметюків та Любов Музика. Саме з цих двох родин розпочалася наша парафія, яка була зареєстрована 5
грудня 2013 року.
Міська рада виділила громаді земельну ділянку за адресою: вулиця Коте Шилакадзе, 21а. Спершу
приходили люди навіть із цікавості, що ж то за церква. Від часу, коли каплиця освячена, відсотків 40 парафії
– це місцеві волинські сім’ї.
Поява нового храму, який лишень розпочнуть будувати, викликала неоднозначне ставлення громадськості. Люди сприймали по-різному: хтось дивувався, хтось обурювався.
- Ой, були різні думки у людей! Хтось нашу церкву ідентифікував з польською. Хтось казав, що ми греки,
і запитував: «А що? В Рожищі так багато греків?» Хтось через незнання був досить вороже налаштований.
Але почули, якою мовою моляться парафіяни і зрозуміли, що греко-католики – це ті ж православні, але
з’єднані з Апостольським престолом з Папою Римським», - коментує отець Сергій.
Дружелюбність, ентузіазм отця, вміння згуртувати людей навколо себе та активно діяти і стимулюють
подальший розвиток парафії в райцентрі.
- З православними у нас спільний обряд, календар, звичаї і традиції, богослужіння. У Рожищі не маємо
конфліктів з іншими релігійними організаціями, – впевнено констатує отець Сергій. – Ми спілкуємося, священики входять у Громадську раду при райдержадміністрації, зустрічаємося з різних нагод, вітаємося.
Наразі на території споруджений тимчасовий храм, де кожного дня проводяться богослужіння. Помітно, що біля каплиці з’являються і будівельні матеріали, невдовзі має розпочатися будівництво. Біля церкви
зведуть і парафіяльний центр, де має бути дитсадок при парафії для міста.
- Запроектовані зручності для людей з обмеженими можливостями: пандуси чи підйомник, визначимося, коли розпочнеться будівництво, тепла підлога, туалети, розкладні крісла для сидіння, щоб парафіяни
могли себе вільно почувати. Крилоси для хору, щоб під час свят люди могли вміститися у храмі та бачити
богослужіння. Плануємо місця для матерів з дітьми та людей з особливими потребами, куточок для дітей,
де вони могли б гратися. Це має бути храм, що єднатиме людей, які ще не віднайшли для себе Бога. Ми не
намагаємося залучити людей до певної конфесії, ми намагаємося залучити людей до віри в Єдиного Бога, –
каже отець Сергій.

Вшанували пам’ять Олександра Плоцедима
27 січня минуло два роки, як під Кримським на Луганщині загинув наш земляк, боєць 24-ї бригади, рожищанин
Олександр Плоцедим. Вкотре мереживо морозяного
зимового ранку повертає в гіркі, наче полин, спомини про
прекрасну та молоду людину.
Лише два роки минуло відтоді, як згасла життєва зоря
нашого земляка, воїна, патріота… Ще за життя в рідній
школі № 3 міста Рожище він наголошував дітям, що перемога залежить, насамперед, від нашої єдності, від усвідомлення кожним своєї особистої відповідальності перед
державою, перед Батьківщиною.
Таким він був та таким навіки залишиться для рожищан
- мудрим і мужнім, справжнім воїном-захисником, який
поклав своє життя на алтар майбутньої перемоги в ім’я миру і добра на рідній землі.
Вшанувати пам’ять Олександра Плоцедима на кладовище прийшли мама Галина Плоцедим, Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук, секретар Рожищенської спілки учасників АТО Аліна Кривов’язюк
та голова ГФ «Народна самооборона міста Рожище» Олександр Дулюк.
Пам’ятаймо Героя України! Вічна йому пам’ять і слава!
Інформаційно-аналітична газета «Рожищанин»
Реєстраційне свідоцтво ВЛ №449-182Р від 14 червня 2012 р.
Адреса редакції: 45100, м. Рожище, вул. Незалежності, 60.

Активний відпочинок для дітей
Волонтери ГФ «Народна самооборона міста
Рожище» вже дві неділі
проводить для рожищенських дітей катання на
квадроциклах.
Ідея організувати
незвичне свято виникла у
активіста Самооборони та
депутата райради Володимира Паламаря.
Чоловік каже, що було
боляче дивитися, коли
його дитина каталася на
квадроциклі, а інші діти стояли і дивилися з неприхованим бажанням також
осідлати залізного коня. Сміливіші підходили й запитувати, скільки коштує таке
задоволення.
- Я вирішив, що якщо є можливість подарувати дітям радість, то чому б це не
зробити?, - посміхається Володимир.
Заручившись підтримкою інших членів Самооборони, Володимир Паламар
разом із Олександром Дулюком навідалися до Рожищенського міського голови
В’ячеслава Поліщука з проханням, аби він посприяв у виділенні території, де б
можна було влаштувати безпечні катання на квадроциклах. Отримавши згоду,
разом обійшли територію міського парку та вибрали ділянку біля пошти.
- Працівники КП «Дільниця благоустрою міської ради» розчистили територію від снігу. Хлопці з Самооборони скинулися на пальне та поставили огородження. Більший квадроцикл - мій власний, а менший - підприємця Зарембюка з Луцька, який радо відгукнувся на прохання надати транспорт для такого
собі креативного дитячого відпочинку, - розповідає Володимир.
А креативне свято справді вдалося на славу. Бо від охочих прокататися з вітерцем не було відбою. Діти із задоволенням сідали за кермо, а тих, хто боявся
власноруч кермувати, – катали дорослі.
Як зауважив наш співрозмовник, влітку планують організувати щось подібне, тільки в більшому та цікавішому форматі.

Вночі у місті вимикатимуть світло
У Рожищі в нічний час вимикатимуть вуличне освітлення. Це
вимушений крок, продиктований зростанням ціни на електроенергію.
«Щоб не допустити перевитрати бюджетних коштів, ми змушені
зменшити витрачання електроенергії, - зазначив на щотижневій
нараді майстер КП «Дільниця благоустрою міської ради» Олександр Крушевський. - А цього можна досягти лише шляхом зупинення освітлення вулиць посеред ночі, коли місто спить».
Відключатимуть 16 світлоточок з 24:00 до 5:00 год.
Освітленими всю ніч будуть такі вулиці: Гагаріна, частина Героїв
УПА (від центру до вітряка), Грушевського, Драгоманова, Жуковського, Привокзальна (від повороту з Незалежності до вокзалу), Кондратюка, Коте Шилакадзе (до повороту на сирзавод), Лермонтова,
Мазепи, Мостова, Наталії Ужвій, Незалежності, провулок Жуковського, Промислова, Садова, Січових Стрільців, Суворова, Чайковського та Ювілейна.
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