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

Звернення міського голови до Дня Героїв Небесної Сотні
Дорогі рожищани!
У лютневі дні, ми, український народ, будемо вшановувати пам’ять Героїв Небесної
Сотні. Чотири роки тому відбулись масові розстріли мирних
громадян під час Революції Гідності. Понад сто відважних
патріотів держави віддали своє життя заради відродження
демократії, свободи, європейського майбутнього України.
Революція Гідності змінила, в першу чергу нас. Ці
зміни відчули усі, хто вийшов на Майдан у Києві, і в містах
України. Подвиги Героїв Небесної Сотні – це велична правда
історії, яку не спотворити і не перекреслити жодним змінам
у сучасному світі. Будуючи нову країну, ми повинні пам’ятати, за що загинула Небесна Сотня і не повинні зрадити
ідеалам Революції Гідності.
20 лютого 2014 року Революція Гідності, протистояння
між українським народом і тодішнім режимом, сягнула свого піку. У ці дні загинуло найбільше активістів Євромайдану.
Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали
життя понад ста активістів Майдану. 21 лютого 2014 року влада України юридично визнала
цей день жертвами загиблих мітингувальників. Цього дня на Майдані відбулося прощання
із загиблими повстанцями, яких в жалобних промовах назвали «Небесною Сотнею», а під

час прощання із загиблими лунала пісня «Плине кача...», яка стала українським народним
реквіємом.
Нам сьогодні нелегко. Ми втрачаємо кращих синів у військових
діях на Сході. Досі триває наша кривава боротьба за свою землю і,
насамперед, за нашу гідність, якою вже не маємо права знехтувати. Я
вдячний нашими земляками, які нині захищають Вітчизну від російського агресора. Я знаю, що наші працьовиті наполегливі містяни допомагатимуть Українській Армії скільки буде потрібно, підтримають
вимушених переселенців, прагнуть покращити життя в рідному місті
та кожен день молять Бога про мир та спокій на рідній землі.
Прошу кожного рожищанина, вшановуючи пам’ять загиблих
учасників Революції Гідності, своїми помислами, вчинками та діями
давайте спільно довести справу їхнього життя до логічного завершення. А саме, давайте разом будувати вільну, заможну, демократичну європейську державу, розпочинаючи з нашого міста.
Схиляю голову у скорботі за нашими Героями, які віддали життя
за Україну на Майдані! І нехай Господь дарує нам сили і єдність на
цьому непростому шляху. Нехай убереже нас від помилок, не дасть схибити. Слава Україні!
Героям слава!
З повагою, міський голова В’ячеслав Поліщук

Звіт міського голови Поліщука В’ячеслава Анатолійовича про діяльність виконавчих органів
Рожищенської міської ради за період 2017 року

Шановні рожищани!
Минув ще один рік нашої спільної праці.
Враховуючи вимоги Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», я хочу прозвітувати перед вами про роботу виконавчих
органів Рожищенської міської ради про те, що
вдалося нам зробити у 2017 році.
Моя робота була спрямована на те, щоб виконавчі органи ради та посадові особи якомога
ефективніше виконували свої повноваження
та обов’язки, діяли послідовно, з урахуванням
інтересів територіальної громади. Саме тому
при розгляді найгостріших проблем нам, як
правило, вдавалося знаходити правильні,
іноді й компромісні рішення, спрямовані на
першочергове розв’язання тих питань, що
безпосередньо впливали на стан соціальноекономічного розвитку міста.
Виконання бюджету міста
Формування показників міського бюджету на 2017 рік здійснювалось відповідно до
правових і методологічних норм, визначених у
Бюджетному та Податковому кодексах України,
Законі України «Про державний бюджет України на 2017 рік».
За 12 місяців 2017 року до міського бюджету надійшло власних надходжень та прирівнених до них платежів у сумі 11 643,0 тис. грн. У
тому числі до загального фонду бюджету – 9
841,9 тис грн, до спеціального фонду бюджету – 1 801,1 тис. грн. Крім того, надійшло іншої
субвенції з районного бюджету по загальному
фонду 9 985,0 тис. грн.
Відповідно до запланованих видів доходів
місцевих бюджетів на 12 місяців 2017 року,
фактично надійшло:
До загального фонду міського бюджету:
1. Податкові надходження – 9 116,2 тис. грн,
або 113,4% виконання:
- податок на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності у
сумі 60,2 тис. грн, або 100,4 відсотки виконання;
- внутрішні податки на товари та послуги
(акцизний податок) в сумі 2 422,6 тис. грн, або
103,4 % виконання;
- податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки у сумі 558,9 тис. грн, або
112,4 відсотки виконання;
- земельний податок з юридичних осіб у
сумі 872,9 тис. грн, або 114,5 % виконання;
- орендна плата за землю з юридичних осіб
921,1 тис. грн або 110,7112,4 % виконання;
- земельний податок з фізичних осіб у сумі
241,9 тис. грн, або 127,3 % виконання;

- орендна плата за
землю з фізичних осіб у сумі
298,8 тис. грн, або 113,5 %
виконання;
- єдиний податок з юридичних осіб у сумі 353,2 тис.
грн, або 100,9 % виконання;
- єдиний податок з
фізичних осіб у сумі 3 217,8
тис. грн, або 117,6 % виконання;
- транспортний податок
з юридичних осіб у сумі
18,7 тис. грн або 100,0%
виконання;
- податки та збори, не
віднесені до інших категорій
у сумі 149,9 тис. грн.
2. Неподаткові надходження – 723,2 тис. грн, або
110,9 % виконання.
3. Доходи від операцій з капіталом – 2,5 тис.
грн, або 100,0 відсотків виконання.
4. Офіційні трансферти від органів державного управління - 9 985,0 тис. грн.
Дохідна частина загального фонду міського
бюджету виконана в цілому на 106,1 відсотка.
Дохідна частина спеціального фонду міського бюджету за 2017 рік по власних надходженнях виконана на 119,6 відсотка, надійшло
коштів у сумі 1 801,1 тис. грн.
Видаткова частина міського бюджету по загальному
фонду за 12 місяців
2017 року виконана
на 98,8%, освоєно
18 166,6 тис. грн.
Профінансовано
такі галузі:
- державне
управління – 2 522 5
тис. грн;
- дошкільна
освіта – 10782,4 тис.
грн;
- соціальний захист населення - 36,0 тис.
грн;
- розвиток культури й мистецтва – 53,9 тис.
грн;
- розвиток фізкультури та спорту - 12,0 тис.
грн;
- забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного
господарства - 109,0 тис. грн;
- забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства - 451,0
тис. грн;
- благоустрій міста – 2 847,1 тис. грн;
- утримання та розвиток інфраструктури
доріг - 1 180,8 тис. грн;
- інші правоохоронні заходи й заклади –
30,1 тис. грн, в тому числі ГФ «Варта громади» у
сумі 19,4 тис. грн;
- землеустрій – 44,5 тис. грн;
- інші природоохоронні заходи - 22,2 тис.
грн;
- підтримка книговидання - 5,0 тис. грн;
- інша субвенція районному бюджету (ЦРЛ)
- 70,0 тис. грн.
На виплату заробітної плати спрямовано
8 321,8 тис. грн, нарахування на зарплату – 1
881,6 тис. грн. На проплату за енергоносії та
природний газ спрямовано з загального фонду

– 1 131,0 тис. грн. Відшкодовано КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради»
за використану електроенергію на вуличне
освітлення міста у сумі 190,7 тис. грн. Компенсовано Підприємству житлово-комунального
господарства за використану жителями міста
Рожище питну воду колонки у центрі міста
(біля краєзнавчого музею) у сумі 1,0 тис. грн.
Використано на харчування дітей із загального фонду - 734,8 тис. грн.
Видаткова частина міського бюджету по
спеціальному фонду за 12 місяців 2017 року
виконана на 87,3 відсотка, освоєно 3 231,6 тис.
грн. Профінансовано такі галузі:
- Державне управління – 147,0 тис. грн, з
них 106,7 тис. грн капітальні видатки (ремонт
першого поверху адміністративної будівлі міської ради, кошторисна документація на ремонт
даху адміністративної будівлі міської ради);
- видатки на заходи, передбачені державними та місцевими програмами розвитку
культури й мистецтва - 5,0 тис. грн (благодійні
внески);
- капітальні вкладення - 746,7 тис. грн (реконструкція скверу, реконструкція зовнішніх
ліній електропередач вуличного освітлення,
проектна документація на реконструкцію
КНС-2);
- дошкільні заклади освіти – 843,9 тис. грн,
з них продукти харчування – 602,6 тис. грн,
предмети, матеріали, обладнання та інвентар –
144,5 тис. грн (благодійні
внески та дарунки), капітальні видатки - 96,8 тис.
грн (в тому числі 62,6 тис.
грн коштом благодійних
внесків та 34,2 тис. грн за
рахунок коштів бюджету
розвитку);
- забезпечення надійного та безперебійного
функціонування житлово
- експлуатаційного господарства - 42,2 тис. грн;
- благоустрій міст, сіл,
селищ – 164,2 тис. грн, (з них фінансування
громадських робіт Рожищенським центром
зайнятості – 50,3 тис. грн (заробітна плата та
нарахування на заробітну плату);
- видатки на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання доріг комунальної власності - 293,5 тис. грн.
- Інші правоохоронні заходи й заклади –
23,8 тис. грн, в тому числі ГФ «Варта громади» у
сумі 7,7 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради»
- 693,9 тис. грн;
- поповнення статутного капіталу Підприємства житлово-комунального господарства - 233,6 тис. грн;
- охорона та раціональне використання
природних ресурсів - 37,8 тис. грн.
Станом на 1 січня 2018 року кредиторська
заборгованість перед постачальниками та підрядниками по незахищених статтях кошторису
міського бюджету відсутня.
Розбудова міської інфраструктури
З метою приведення вулично-шляхової
мережі у відповідність до вимог стандартів,
нормативів, правил безпеки дорожнього руху
в 2017 році продовжувались роботи з реконструкції та капітального ремонту вулиць, тротуарів та доріг комунальної власності міста.

Товариством з обмеженою відповідальністю «Унідор» за сучасними технологіями проведено поточні ремонти дорожнього покриття
на суму 316,6 тис. грн по вулицях Незалежності,
Привокзальній, 1 Травня, Гагаріна, Героїв УПА,
Ліпкана, Шевченка, Мостова, Гранична, Заньковецької, К. Шилакадзе.
Комунальним підприємством «Дільниця
благоустрою Рожищенської міської ради» виконано роботи по поточному ремонту частини
вулиці Граничної (за меблевою фабрикою) з
влаштуванням щебеневого покриття на суму
91,6 тис. грн.
Відновлено частину асфальтобетонного
дорожнього покриття площею 2170 кв. м по
вулиці Граничній (199,6 тис. грн), площею 1500
кв. м по вулиці Шевченка (461,8 грн), частину
покриття вулиці Кондратюка площею 496 кв. м
з укладанням бруківки на суму 200 тис. грн.
Проведено розмітку проїжджої частини
вулиць міста на суму 53 466 грн.
З метою впорядкування місць зупинок
маршрутних транспортних засобів придбано
3 та встановлено 14 критих павільйонів на
суму 66,3 тис. грн. Встановлено також 10 нових
дошок оголошень на суму 24,8 тис. грн.
Продовжувались роботи щодо влаштування освітлення на вулицях міста. За звітний період освітлено вулиці Кармелюка, Б.
Хмельницького, Курбаса, Толстого, Тичини,
Польову, Виговського, Чкалова, Залізничну, І.
Франка, Філатова, Заньковецької, Селянську,
Берегового, Сосюри, Ватутіна, Островського, П.
Савельєвої, Сковороди, Я. Мудрого, 8 Березня,
Шевченка, Макаренка, Лермонтова, Мостову,
провулок Ватутіна та площу Б. Хмельницького.
Додатково до діючих увімкненно 160 ліхтарів, з
міського бюджету виділено 913,2 тис. грн.
Доукомплектовано дитячий майданчик в
парку новим ігровим комплексом, гойдалками,
каруселлю на суму 33,7 тис. грн. Підтримано
ініціативу жителів будинку Незалежності та
встановлено дитячий майданчик завдяки
співфінансуванню громади, Фонду «Тільки разом» та міської ради. За кошти міської ради цей

дитячий майданчик було огороджено. Роботи
проводились комунальним підприємством
«Дільниця благоустрою».
Продовжувались роботи з реконструкції
скверу по вулиці Незалежності, виконано робіт
на суму 353,9 тис. грн.
Розроблено робочий проект на реконструкцію КНС-2 по вулиці Шевченка, який претендує на виділення фінансування з Державного фонду регіонального розвитку.
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Звіт міського голови Поліщука В’ячеслава Анатолійовича про діяльність виконавчих органів
Рожищенської міської ради за період 2017 року
Початок на 1 сторінці
Підприємство житлово-комунального
господарства
Підприємство житлово-комунального
господарства Рожищенського району за 2017
рік надало послуг населенню, бюджетним організаціям та іншим споживачам на суму 6736
тис. грн. Собівартість виробництва склала –
6700,5 тис. грн. Фінансовий результат виробничої діяльності за рік становить - 35,5 тис. грн
прибутку.
Найбільший дохід підприємство отримало
від надання послуг по теплопостачанню. За
опалювальний період у 2017 році вироблено
2190 Гкал теплової енергії, з яких продано
споживачам 1855 Гкал. на суму 3378,1 тис. грн.
Собівартість виробництва теплової енергії,
її транспортування та постачання становить
3316,1 тис. грн. Фінансовий результат діяльності дільниці склав 62,0 тис. грн прибутку.
По дільниці «Водоканал» у 2017 році піднято 257,4 тис. куб. м. води, з яких реалізовано
споживачам 180 тис. куб. м холодної води на
суму 1250,9 тис. грн і надано послуг по водовідведенню на суму 844,8 тис. грн, скинуто 115,2
тис. куб. м. рідких відходів.
Собівартість
виробництва і
подачі води склала
1235,9 тис. грн, а
собівартість водовідведення - 1018,0
тис. грн. Збитки по
дільниці Водоканал
становлять 158,2 тис.
грн. Від послуг водопостачання одержали
прибуток в сумі 15,0
тис. грн, але від надання послуг по водовідведенню збиток склав – 173,2 тис. грн.
На обслуговуванні підприємства знаходяться 74 житлових будинки загальною площею
65514 кв.м. З 1 січня 2017 року введені нові
тарифи на утримання житла. Дохід від надання
послуг за 2017 рік становить 1133,6 тис. грн,
витрати склали 1087,2 тис. грн. Результат діяльності дільниці Будинкоуправління становить
46,4 тис. грн прибутку.
Нестабільність цін на ринку енергоносіїв,
будівельних матеріалів та паливо-мастильних
матеріалів є основною причиною збитковості
виробничої діяльності підприємства. Найбільшою складовою собівартості виробництва є
енергоносії. У 2017 році підприємство сплатило
за природний газ – 1859,5 тис. грн, за електроенергію – 1044,5 тис. грн, паливо-мастильні та
будівельні матеріали – 375,4 тис. грн, виплачено заробітну плату працівникам у сумі – 2327,0
тис. грн, сплачено податків до бюджетів у сумі –
1094,1 тис. грн. Загальна сума витрат становить
– 6700,5 тис. грн.
Протягом року підприємство отримало
додатковий дохід від надання інших послуг та
виконання ремонтно-будівельних робіт в сумі
227,8 тис. грн.
За кошти міської ради, які були виділені на
поповнення статутного фонду, були придбані
основні засоби на суму – 233,6 тис. грн, а саме:
- двигун для автомобіля ГАЗ-53 в зборі
вартістю - 99,0 тис. грн;
- додаткова рама для екскаватора ЕО2621 в
комплекті зі стрілою – 20,0тис. грн;
- лічильники холодної води MWN 100 в
комплекті із запірною арматурою – на суму
16,95 тис. грн;
- трасошукач SR-20 на суму 97,65 тис. грн.
Також за кошти міського бюджету проведено поточний ремонт водопровідних та каналізаційних мереж міста на загальну суму –231,6
тис. грн, з них на ремонт водопровідних мереж
витрачено 142,7 тис. грн, а на поточний ремонт
каналізаційних мереж – 88,9 тис. грн, проведено гідродинамічне очищення самоплинного
колектора каналізаційної мережі протяжністю
1257 метрів, очистка приймального відділення
КНС-2 на загальну суму 195,6 тис. грн, поточний
ремонт перехідних трубопроводів з приймального відділення в машинне з заміною запірної
арматури на КНС-2 по вул. Шевченка в сумі 22,8
тис. грн.
За кошти, спрямовані на Програму охорони
навколишнього середовища, проведено
поточний ремонт металевих конструкцій самоплинного каналізаційного колектора на полях
фільтрації міста на суму 38,6 тис. грн.
За програмою утримання мереж електропостачання багатоквартирних будинків, що
перебувають в управлінні Підприємства ЖКГ
на 2017-2020 роки, проведена заміна ввідного
електрокабелю живлення будинків по вулиці
Незалежності,18 в сумі 45696 грн та Незалежності, 18-а на суму 39281 грн.
Комунальне Підприємство «Дільниця
благоустрою Рожищенської міської ради»
Підприємство КП «Дільниця благоустрою»
отримувало доходи від таких видів діяльності: послуги з вивезення твердих побутових
відходів, надання послуг з благоустрою міста,
оренди, інших доходів (косіння та догляд за
зеленими насадженнями, від платних послуг

населенню та іншим фізичним і юридичним особам тощо).
Згідно з фінансовою звітністю форми
№ 2-м «Звіт про фінансові результати» за 2017
рік КП «Дільниця благоустрою» отримано
доходів в загальній сумі 3 333 460 тис. грн, (без
ПДВ) з них:
1. Надання послуг з вивозу ТПВ (в т.ч. субсидія, пільги-102 6170 тис. грн):
- приватний сектор – 559493
грн (17%).
- квартирний сектор - 401507
грн (12%).
- підприємства та організації
– 293523 грн (9 %).
2. Благоустрій міста –
1779920 грн (53%).
3. Інші послуги (автопослуги,
оренда) – 299017 грн. (9%)
За наслідками фінансово-господарської діяльності підприємства в
2017 році одержано 72,2 тис. грн прибутку та
сплачено ПДВ в сумі 651 192 тис. грн.
У звітному періоді від Рожищенської міської
ради отримано внески на поповнення статутного фонду в сумі 693 925 грн. За кошти було
модернізовано наявну техніку та придбано
нову, а саме:
1. Автовишку АГП-22 ЗІЛ
431410 на суму 199500,00 грн.
2. Мотопомпа WB30XT3D на
суму 20000 грн.
3. Придбано запчастини
на автомобіль КАМАЗ на суму
47550 грн:
- редуктор заднього моста
КАМАЗ -24056,00 грн;
- гідроциліндр підйома
платформи КАМАЗ-14914,00
грн;
- коробка відбору потужності КАМАЗ-8580
грн.
4. Комплект для збору сміття - 20 ящиків на
суму 87967,00 грн.
5. Генератор iron angel EG5500E на суму
15730,00 грн.
6. Двигун ГАЗ-53 3307 ЗМЗ на суму
106138,00 грн.
7. Металева конструкція/сценічний комплекс на суму182600,00 грн.
8. Придбано запасні частини на автомобіль
ГАЗ на суму 34 440 (Коробка відбору потужності
ГАЗ-53 2шт-11940 грн), (коробка перемикання
передач ГАЗ-53 22500 грн).
На виконання прийнятої міською радою
Програми благоустрою міста Рожище на 2016
рік було використано 2 млн 135 тис. 903 грн, з
них на:
- прибирання проїжджої частини вулиць,
тротуарів, доріжок міста, збирання та вивіз
сміття з урн у громадських місцях – 398000 грн;
- зимове утримання та посипання
проїжджої частини вулиць – 199300 грн;
- технічне обслуговування та утримання в
належному стані системи вуличного освітлення
– 198938 грн;
- утримання міських кладовищ та пам’ятних
споруд – 198410 грн;
- оплата використаної електроенергії за
вуличне освітлення - 192175 грн;
- вивіз сміття зі стихійних сміттєзвалищ 130864 тис грн;
- підготовка міста до свят – 90763 грн;
- озеленення територій – 194807 грн;
- утримання та обслуговування вуличної
зливової мережі, канав, ставків – 41808 тис. грн;
- вилов бродячих собак – 10922 грн;
- утримання дитячих майданчиків, міських
парків та скверів – 197801 грн;
У 2017 році міською радою профінансовано роботи по видаленню старих сухостійних,
аварійних дерев на території міського кладовища в сумі 100 тис. грн згідно з актами виконаних робіт та договору з ПП Хвостовим.
У 2017 році закуплено саджанці декоративних рослин на суму 3800 грн, які були
висаджені на
клумбі на площі
Незалежності.
Разом з тим,
з ініціативи
громадських
організацій,
проведено
роботи по
висадженню
бузкової алеї
в центральному парку та 70 беріз по вул. Шевченка (поблизу комплексу «Фата Моргана»).
Програма «Питна вода на 2017-2019
роки»
У 2017 році Програму було профінансовано
на суму 995 грн. Кошти використовувались
на відшкодування витрат підприємству ЖКГ з
міського бюджету за підйом та транспортування води споживачам, що здійснюється через
водозабірну колонку центрального водопроводу біля будинку № 66 по вул. Незалежності за
ціною тарифу (за фактичні показники лічильника).
Фізична культура і спорт

З метою популяризації та розвитку спорту
були проведені:
- відкритий фестиваль з рекреаційних видів
спорту – 2500 грн;
- міський турнір з волейболу до Дня захисника України 1500 грн;
- відкритий турнір з настільного тенісу –
1500 грн;
- турнір з міні-футболу,
присвячений пам’яті Наконечного С.Ф. – 3000 грн;
- новорічний турнір з
міні-футболу – 2000 грн;
- міський турнір з гри
в шахи та шахмати серед
учнів шкіл м. Рожище –
1500 грн.
Кошти використовувались на заохочувальні
призи, медалі, грамоти,
дипломи, кубки для учасників змагань.
Охорона здоров’я
За кошти міського бюджету було придбано
медичне обладнання для фізіотерапевтичного
відділення Рожищенської центральної районної лікарні на суму 70 тис. грн.
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій
У 2017 році було розроблено та прийнято
відповідну програму, в межах фінансування
якої було закуплено водяну мотопомпу для
гасіння пожеж на суму 20 тис. грн та передано в
користування державній пожежно-рятувальній
частині № 3.
Програма «Безпечне місто на 2016-2018
роки»
У межах фінансування даної програми було
закуплено 3 відеокамери на суму 11400 грн
(одна камера встановлена по вул. Незалежності, на адмінприміщенні міської ради, друга
камера встановлена на перехресті вул. Мостова та вул. Шевченка). На послуги по встановленню та утриманню захищеної єдиної локальної мережі між Рожищенською міською радою
та районним відділом поліції для внутрішньої
передачі було профінансовано 10699 грн.
З метою матеріального забезпечення ГФ
«Варта громади» було закуплено 4 радіостанції
на суму 4176 грн, нагрудний відеореєстратор
на суму 7695 грн, мобільний телефон – 3198
грн, 9 курток зимових та 3 ліхтарі на суму 12036
грн.
Використання земельних ресурсів
Для уточнення генерального плану м.
Рожище розроблено та прийнято на сесії
міської ради 7 рішень щодо надання дозволу
та затвердження детальних планів території
(3 ділянки земель комунальної власності, 10
ділянок земель приватної власності), 2 рішення
щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для здійснення
підприємницької діяльності. Затверджено
рішенням виконавчого комітету міської ради
3 комплексних схеми розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької
діяльності.
Розроблено та затверджено детальний
план території вул. Лугова, вул. Зелена, провул.
Луговий м. Рожище Волинської області для
будівництва та обслуговування жилих будинків,
господарських будівель та споруд. Детальним
планом було передбачено 6 вільних земельних
ділянок для індивідуального житлового будівництва, які були надані рішенням сесії міської
ради учасникам бойових дій та багатодітній
сім’ї.
Відповідно до Програми охорони навколишнього природного середовища в м. Рожище розроблено 2 Паспорти водних об’єктів на
ставки площею 2,5519 га. та 2,6160 га. відповідно, які знаходяться по вул. Чехова. Укладено
договір на складання проекту землеустрою
щодо встановлення меж водоохоронної зони
та прибережної захисної смуги р. Стир в межах
Рожищенської міської ради. Проект знаходиться в розробці.
За звітний період міською радою
було продано 3 земельних ділянки
загальною площею 0,3417 га. Сума
надходжень до бюджету міської ради
у вигляді коштів від продажу цих
земельних ділянок становить 234,669
тис.грн Окрім того, у 2017 році з метою продажу укладено 3 договори на
оплату авансового внеску в рахунок
оплати ціни ще 3 земельних ділянок
загальною площею 0.6626га., згідно
з якими до бюджету надійшло 207,063 грн. Усі
вищезазначені земельні ділянки до цього часу
використовувалися без правовстановлюючих
документів. На 2 з вищезазначених земельні
ділянки загальною площею 0.5896 га. вже виготовлена експертна грошова оцінка. Загальна
вартість продажу цих 2 земельних ділянок
відповідно до експертної грошової оцінки
становить 685101 грн. (шістсот вісімдесят п’ять
тисяч сто одна гривня).
Станом на 31.12.2017 року діє 128 договорів
оренди земельних ділянок з юридичними та
фізичними особами. З них 63 договори оренди
з юридичними особами, 65 договорів з фізич-

ними особами. Поступило коштів від оренди
земельних ділянок з юридичними особами
– 921075 грн, виконання – 112,46 %, та від
оренди земельних ділянок фізичними особами
– 298830,20 грн, виконання – 113,51%.
Дошкільна освіта
Мережа дошкільних навчальних закладів
Рожищенської міської ради складається із 4
установ.
У 2017 році в дошкільних навчальних
закладах міста функціонувало 24 групи, в яких
виховується понад 611 дітей віком від 2 до
6 років. Забезпечують навчально-виховний
процес у дитсадках 157 працівників 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 коштом міжбюджетних трансфертів
з районного бюджету було направлено 9 млн
890 тис. грн.
Видатки на харчування дітей склали 1
млн 337 тис. грн (розмір батьківської плати в
середньому для дітей ясельного віку – 13,99
грн, дошкільного віку – 17,78 грн в день на одну
дитину).
На оплату за енергоносії дитячих садків
бюджет міської ради витратив 1 млн 489 тис.
286 грн.
У минулому році коштом міського бюджету
згідно з «Програмою енергоефективності та
енергозбереження» у дошкільних закладах
міста були здійснені наступні енергоощадні
заходи:
ЗДО (заклад дошкільної освіти) № 1
Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (12 шт), дверей(1 шт) на загальну
вартість 92000 грн.
ДНЗ № 2
Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (13 шт), дверей(2 шт) на загальну
вартість 58594 грн.
ДНЗ № 3
Придбано та встановлено енергозберігаючих вікон (8 шт), дверей (2 шт) на загальну
вартість 35000 грн.
За «Програмою підтримки та збереження
об’єктів і майна комунальної власності територіальної громади міста» було виконано:
ЗДО № 1
Придбання обладнання та матеріалів,
розрахунок за природний газ на суму 221,504
тис. грн.
ДНЗ № 2
Ремонт харчоблоку, співфінансування проекту «Комфортний сон – здорові діти», монтаж
обладнання дистанційної передачі даних вузла
обліку споживання природного газу в топочній,
придбання обладнання та матеріалів, проведення розрахунків за природний газ на суму
239,59 тис. грн.
ДНЗ № 3
Ремонт покрівлі топочної, ремонт зовнішньої каналізаційної мережі, придбання обладнання та матеріалів на суму 88,794 тис. грн.
ДНЗ № 4
Поточний ремонт приміщення, придбання
обладнання та матеріалів на суму 91,195 тис.
грн.
Соціальний захист
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 ветерану УПА в розмірі 5 тис. грн.
На соціальний захист учасників антитерористичної операції на сході України в 2017
році з міського бюджету було використано 31
тис. грн. Проведено виплату одноразової матеріальної допомоги в розмірі 500 грн, приурочену Дню Збройних сил України, 62 учасникам
антитерористичної операції.
Робота виконавчого комітету
У 2017 році було організовано та проведено 12 засідань, на яких розглянуто 119 питань
згідно з річним планом засідань виконавчого
комітету, а також ряд поточних питань, які випливають зі звернень фізичних та юридичних
осіб. Основна частина прийнятих рішень стосувалась надання дозволу на приватизацію житла
(квартир державного житлового фонду та
гуртожитків), присвоєння поштових адрес будинкам та земельним ділянкам, встановлення
скоригованих тарифів на теплопостачання та
водовідведення, вивезення твердих побутових
відходів, які надаються Підприємством житлово-комунального господарства Рожищенського
району та КП «Дільниця благоустрою Рожищенської міської ради». На постійному контролі
знаходяться питання виконання міського
бюджету, стан сплати податків, які надходять
до міського бюджету. Всі рішення виконавчого
комітету оприлюднюються на офіційному сайті
міської ради, згідно з чинним законодавством.
У 2017 році було проведено 3 засідання
опікунської ради з питань забезпечення прав
повнолітніх осіб, які потребують опіки (піклування).
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Звіт міського голови Поліщука В’ячеслава Анатолійовича про діяльність виконавчих органів
Рожищенської міської ради за період 2017 року
Початок на 1 сторінці
Робота зі зверненнями громадян
За звітний період до міської ради надійшло
585 звернень :
-362 - на особистому прийомі;
- 223 - поштою;
- 45 - колективних звернень.
Найбільш актуальними у зверненнях були
питання:
- земельних відносин (188);
- соціального захисту (158);
- комунального господарства (92);
За результатами розгляду звернень 550
з них вирішено позитивно, на 31 звернення
дано роз’яснення.
За звітний період видано 2856 довідок.
Реєстрація місця проживання-перебування фізичних осіб
Протягом 2017 року до Рожищенської
міської ради звернулося 833 особи щодо
реєстрації місця проживання, з них: 520 осіб
про реєстрацію місця проживання та 213 осіб
про зняття з реєстрації місця проживання.
Усі дані про здійснення реєстрації місця
проживання та зняття з місця проживання
внесені до реєстру виборців та Реєстру територіальної громади міста Рожище. Також для
забезпечення контролю міграції громадян зміни щодо реєстрації місця проживання направляються до Рожищенського РВК, Рожищенського відділення статистики, Рожищенської РДА
та Рожищенського РС УДМС у формі звітів.
Згідно чинного законодавства, при
реєстрації місця проживання фізичних осіб
стягується адміністративний збір до місцевого
бюджету, завдяки чому у 2017 році надійшло
12 132 грн.
Крім того, станом на 31.12.2017 року
сформовано базу, до якої внесено 3200 (тобто
на 3200 домоволодінь) довідок про склад
сім’ї, що в подальшому полегшує роботу при
зверненні осіб для оформлення субсидії. Також
для оформлення ІД-карток (паспортів громадян України) протягом 2017 року видано 488
довідок Ф-13.
Інформаційна робота міської ради:
доступ до публічної інформації, висвіт-

лення діяльності
За звітний період було випущено 10
номерів інформаційно-аналітичної газети
міської ради «Рожищанин». Разовий тираж
складав 1500 примірників.
На офіційному сайті Рожищенської міської
ради публікуються проекти рішень та рішення міської ради і її виконкому. Таким чином,
створені умови для прозорості процедури
прийняття нормативних документів.
Задля участі територіальної громади у
здійсненні місцевого самоврядування було розроблено Положення «Про Порядок розгляду
електронної петиції» у Рожищенській міській
раді. За звітний період на адресу міської ради
ще не було жодної електронної петиції.
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 13 пленарних
засідань сесії, з них 5 чергових та 8 позачергових. За результатами засідань прийнято 201
сесійне рішення.
На сесіях міської ради розглянуто 30 депутатських запитів та звернень, ще 21 прийнято та опрацьовано виконавчим апаратом
міської ради. По всіх запитах надано відповіді,
прийняті відповідні заходи або ж надано
роз’яснення з подальшим перенаправленням
до профільних установ.
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;
- 11 засідань постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів, промисловості,
будівництва, житлово-комунального господарства, транспорту і зв’язку;
- 7 засідань 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.
Сприяння діяльності та розвитку органів самоорганізації населення
У 2017 році було проведено конкурс із
відбору проектів, спрямованих на фінансування заходів за такими напрямками: «Енергоефективність та енергозбереження», «Чисте
довкілля та добробут громади», «Будівництво
і облаштування дитячих ігрових майданчиків
та спортивних майданчиків для молоді». За
результатами конкурсу при умові співфінансування вдалось успішно реалізувати проекти:
1. Проект з енергозбереження та облаштування прибудинкової території ОСББ «Святковий», співфінансування якого з міського бюджету становило 16 584 грн (50 % від загальної
суми Проекту).
2. Проект «Дитяче містечко «Країна мрій»
від ОСН «Квартальний комітет «Світанковий»,
співфінансування якого з міського бюджету
становило 49 598 грн (75 % від загальної суми
Проекту).
Також важливим напрямком роботи є організація проведення різного роду семінарів
та навчальних тренінгів для представників
органів самоорганізації населення, а також для
тих, хто має бажання створити ОСН. Так, у 2017
році було організовано ряд навчань за участі
Волинського Інституту Підтримки та розвитку
Громадських ініціатив.
Культура
За вітний період було організовано проведення таких культурно-масових заходів як
День міста, свято Святого Миколая для дітей
міста, святкування нового року.

Підтримувались громадські ініціативи
щодо проведення різного роду культурних
заходів.
Також було придбано сценічний комплекс
для подальшої підтримки ініціатив щодо проведення культурних та розважальних заходів
для жителів міста, особливо – для молоді.
За кошти міського бюджету було видано
33 примірники книги Миколи Вавренчука
«Вірні присязі. Нариси визвольної боротьби у
Рожищенському районі».
Підсумки
Ми всі добре знаємо і розуміємо, що
проблем у місті вистачає. Вирішення їх буде
залежати перш за все від надходження коштів
у міський бюджет, раціонального їх використання та згуртування всіх зацікавлених до
вирішення цих проблем.
Завершуючи свій звій, хочу подякувати
депутатам, членам виконавчого комітету,
працівникам апарату міської ради, керівникам
та працівникам усіх комунальних підприємств
за розуміння, підтримку в роботі, в цілому
конструктивну і ділову співпрацю у розв’язанні питань соціально-економічного розвитку
міста. Кожен із нас є частинкою громади. Тому
усвідомлюю і наголошую, що всі позитивні
результати, яких вдалося досягти, – це наші
спільні здобутки. Разом з тим і нерозв’язані
проблеми, яких ще, на жаль, вистачає, – теж
спільні. Впевнений, разом ми зможемо досягти
набагато більших результатів для нашої громади та доброботу її громадян.
В’ячеслав Поліщук

Порядок визначення середньої заробітної плати
Пунктом 4-4 розділу XV «Прикінцеві
положення» Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
встановлено наступне:
- з 1 жовтня 2017 року по 31 грудня 2017
року під час призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в
Україні, з якої сплачено страхові внески,
обчислена, як середній показник за 2014,
2015 та 2016 роки із застосуванням величини

оцінки одного року страхового стажу 1,35%;
- з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018
року під час призначення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в
Україні, з якої сплачено страхові внески,
обчислена, як середній показник за 2016 і
2017 роки із застосуванням величини оцінки
одного року страхового стажу 1%;
Крім того передбачено, що в разі, якщо
за однакових показників індивідуального

коефіцієнта заробітної плати (доходу) та
тривалості страхового стажу розмір пенсії в
2018 році, обчислений відповідно до аналогічних показників, буде меншим, ніж пенсія,
призначена в 2017 році, розмір якої обчислено з урахуванням положень абзацу першого
цього пункту, Кабінет Міністрів України
ухвалює рішення про збільшення показника
середньої заробітної плати (доходу) в Україні,
який застосовується під час призначення

«Заручини» та «Ювілей весілля»: які послуги надає Рожищенський РАЦС
З Нового року Рожищенським районним відділом державної реєстрації актів
цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Волинській області
надаються нові послуги: організація та проведення урочистих обрядів «Ювілей весілля»
та «Заручини».
Наказом Головного територіального
управління юстиції у Волинській області від
14 грудня 2017 року за №396/7 «Про внесен-

ня змін до Розмірів плати за надання відділами державної реєстрації актів цивільного
стану Головного територіального управління
юстиції у Волинській області платних послуг»
розроблено розміри плати за нові послуги,
що надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану.
Зокрема, за обряд «Ювілей весілля» плата
становить 300 гривень, обряд «Ювілей весілля» за межами відділу - 400 гривень, обряд

«Заручини» - 200 гривень, обряд «Заручини»
за межами відділу - 300 гривень.
Працівники РАЦСу запрошують громадян
скористатись послугами відділу по проведенню індивідуальних урочистих обрядів
«Ювілей весілля» та «Заручини» як у відділі
державної реєстрації актів цивільного стану,
так і за його межами.

Реєстрація місця проживання новонародженої дитини
Відразу після народження дитини її
батьки стикаються з численними питаннями
юридичного характеру. Один з них — це прописка новонародженого малюка. Як правило,
більшість мам і тат, не надають великого
значення цьому питанню до тих пір, поки їм
не доводиться зайнятися впритул.
Щоб прописка новонародженого пройшла легко і швидко, майбутнім батькам варто
заздалегідь знайти відповіді на всі ці питання.
За бажанням батьків чи одного з них
документи для реєстрації місця проживання
новонародженої дитини можуть бути подані
через органи державної реєстрації актів
цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.
Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також
через органи соціального захисту населення
на підставі даних, що зазначив законний
представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при
народженні дитини.
Якщо документи (дані) для реєстрації
місця проживання новонародженої дитини
подавалися до органу державної реєстрації актів цивільного стану або до органів
соціального захисту населення, оформлена
органом реєстрації довідка про реєстрацію
місця проживання дитини повертається до

відповідного органу державної реєстрації
актів цивільного стану або за бажанням того
з батьків (представників), хто подавав заяву,
може бути видана у відповідному органі
реєстрації, центрі надання адміністративних
послуг, надіслана поштою.
Передусім, батькам слід підготувати всі
необхідні документи. Відповідно до правил
реєстрації місця проживання для прописки
новонародженої дитини необхідні:
– квитанція про сплату адміністративного
збору;
– заява за формою, наведеною у додатку
7 до Правил;
– свідоцтво про народження дитини. Свідоцтво про народження дитини видається в
відділах ДРАЦС на підставі довідки з пологового будинку, паспортів батьків та свідоцтва
про їх шлюб.
– документи, що підтверджують право
на проживання в житлі, ордер, свідоцтво
про право власності, договір найму. У разі
відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи здійснюється за
згодою власника;
– документи, що посвідчують особу батьків — їх паспорти.
Згідно з правилами реєстрації новонародженого, маля можна прописати за місцем
прописки батька або матері. Якщо батьків

у дитини немає, то він може бути прописаний на житлоплощі опікуна. При наявності
батьків, дитина може бути прописана тільки
з ними. Тому прописка новонародженого до
бабусі або до іншого родича неможлива.
Особливості прописки новонародженого:
- батьки мають право зареєструвати
малюка на своїй житлоплощі без згоди на те
інших членів сім’ї;
- згідно з порядком прописки новонародженого для цієї процедури необхідно присутність обох батьків.
Згідно з чинним законодавством, батьки
або інші законні представники зобов’язані
зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня
державної реєстрації її народження. Тим не
менш, затягувати з пропискою новонародженого не рекомендується. Законом передбачена адміністративна відповідальність за допущення проживання осіб без реєстрації на
своїй житлоплощі. Цей закон поширюється
на осіб будь-якого віку, включаючи новонароджених дітей. У зв’язку з цим батьки, які не
прописали своєї дитини, ризикують заплатити штраф за відсутність прописки новонародженого (накладення адміністративного
стягнення у вигляді попередження).
Рожищенське бюро правової допомоги

пенсій з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018
року, таким чином, щоб пенсії, призначені
в зазначений період, не були меншими за
пенсії, що призначали з 1 січня 2017 року по
31 грудня 2017 року.
С. Гринюк, перший заступник
начальника Рожищенського об’єднаного
управління Пенсійного фонду України
Волинської області

Повідомлення про початок
процедури розгляду та
врахування пропозицій
громадськості у проекті
містобудівної документації
«Детальний план території для
будівництва та обслуговування
житлового будинку,
господарських будівель та споруд
по вул. Куліша, 64 в м. Рожище,
Волинської області».
Детальний план території розроблено з
метою визначення всіх планувальних обмежень
використання території згідно з державними
будівельними і санітарно-гігієнічними нормами
та визначення параметрів забудови земельної
ділянки.
Склад та зміст проекту:
1.Пояснювальна записка.
2.Вихідні дані.
3.Креслення.
Основні техніко-економічні показники:
В проекті опрацьовано планувальне рішення
використання та забудови території охопленої
детальним планом території, розроблені проектні
пропозиції для розміщення житлового будинку.
Замовник містобудівної документації: Рожищенська міська рада.
Розробник містобудівної документації: ТзОВ
«Проба».
Підстава для розроблення містобудівної документації: Рішення Рожищенської міської ради від
15.08.2017 року № 23/15.
З детальним планом території можна ознайомитись в приміщенні Рожищенської міської
ради за адресою м. Рожище, вул. Незалежності,
60 протягом одного місяця з дня оприлюднення
повідомлення.
Відповідальний за організацію розгляду пропозицій: заступник міського голови Поліщук В.О.
Подання та прийом пропозицій здійснюється
протягом одного місяця з дня оприлюднення
повідомлення. Розгляд пропозицій здійснюється в
місячний строк з дня їх подання.
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«Живим ланцюгом» рожищани підтримали
Соборність України
Мешканці Рожища та району
долучилися до святкування Дня
Соборності України.
День Соборності – свято України, яке відзначають щороку 22 січня
в день проголошення Акту Злуки
Української Народної Республіки
та Західноукраїнської Народної
Республіки.
У цей день також заведено
згадувати й про іншу подію, яка відбулась рівно на рік раніше 22 січня
1918 року, – прийняття IV Універсалу УЦР, яким проголошувалася повна незалежність УНР.
За роки Незалежності змінилося чимало і День Соборності для України набрав нового
змісту. Майдан замінила війна, замість єдності держава фактично втратила Крим і Донбас,
а кількість загиблих створила нову гірку статистику.
У пам’ять про непересічну подію в історії України – проголошення Злуки Української
Народної Республіки й Західноукраїнської Народної Республіки - 21 січня 1990 р. тисячі
людей взялися за руки, з’єднавши живим ланцюгом Івано-Франківськ, Львів, Рівне, Житомир та Київ.
За ініціативи Рожищенського БДТ та Осередку національно-патріотичного виховання
«Маленькі патріоти» 22 січня у Рожищі на площі Незалежності, влада, громадські організації, школярі та усі небайдужі, взявшись за руки, разом утворили «живий ланцюг» у вигляді
кола: як символ єдності, неподільності України та українського народу.
Після історичної довідки про події майже сторічної давності, хід яких змінив Україну,
ведуча заходу Наталія Марценюк закликала всіх виконати Гімн України.
Міський голова В’ячеслав Поліщук, учасник акції, переконаний, що сьогодні Україні, як
ніколи раніше, потрібна справжня єдність: «Ми як держава, як нація, як народ - повинні
бути єдині. І тільки в єдності нам вдасться побороти всі ті надзвичайно складні виклики,
перепони, проблеми, які постають на нашому шляху.
Впевнений, сьогодні кожен рожищанин, українець, хоче жити в європейській, правовій, самостійній та єдиній Україні. Незалежно від політичних поглядів, соціального статусу, роду занять, ми повинні об’єднатися і працювати на благо наших майбутніх поколінь».

Пам’ять житиме вічно…
27 січня 2018 року виповнилося три роки з дня смерті
бійця, який воював за єдність
та цілісність держави на Сході.
Рожищанин Олександр Плоцидим 14 грудня 2013 року
пішов служити за контрактом
у 24 ОМБР, що у Яворові. Після
кривавих заворушень на Сході
України, хлопець одним із перших потрапив у зону проведення антитерористичної операції.
Бойове хрещення прийняв у
складі другого батальйону під Ямполем на Луганщині у червні 2014 року.
Пізніше був Лисичанськ. Та справжнім пеклом виявилося звільнення Лутугіного
у кінці липня, під час якого Олександр отримав поранення в ногу. Після лікування у
військових шпиталях прийшов у короткострокову відпустку, а потім знов вирушив на
Схід. Загинув рожищанин 27 січня у селі Кримське Новоайдарського району Луганської області від кулі снайпера під час штурму блокпоста.
У суботу, 27 січня, до могили загиблого Героя України прийшли Рожищенський
міський голова В’ячеслав Поліщук, заступник голови РДА Інна Сергійчук, очільник ГО
«Самооборона» Олександр Дулюк, волонтери та демобілізовані військовослужбовці.
Присутні поклали квіти на могилу Олександра та запалили лампадки. Хвилиною
мовчання віддали шану Герою та молилися за упокій його душі.
«Наше завдання зробити так, щоб всі зрозуміли: смерть хлопців, які загинули під
час російсько-української війни, не була даремною. Вони віддали свої життя, щоб
бути прикладом для наслідування та прикладом, як потрібно любити свою землю, зауважив В’ячеслав Анатолійович після вшанування Героя. - Раніше ми посилалися
на історію, на січових стрільців, козаків, на Українську Повстанську Армію, а сьогодні
маємо новітніх героїв, таких, як Олександр, які загинули у боротьбі за свою державу. І
ми маємо про це пам’ятати...».

У спортшколі відбувся турнір з міні-футболу
У ці січневі дні в Рожищенській ДЮСШ «Колос», за сприяння
міського голови Рожища, відбувся
турнір з міні-футболу, присвячений Різдвяним святам.
У змаганнях взяли участь чотири команди – «Волинь» (капітан
В. Тимощук), «Верес» (капітан В.
Кузницький), «Динамо» (капітан
О. Ярменчук) та «Шахтар» (капітан
В. Матвійчук). Головним суддею
був директор спортивної школи

Буде й на вашій вулиці світло!
Після 20-річної темряви у Рожищі продовжуються роботи по відновленню вуличного
освітлення.
Одним з пріоритетних напрямків в роботі Рожищенської міської ради і КП «Дільниця
благоустрою» – є відновлення вуличного освітлення, адже це, перш за все, безпека мешканців міста у вечірній і нічний час.
Щоразу виконуються роботи по встановленню нових мереж вуличного освітлення,
реконструкції, відновленню та модернізації існуючих ліній з використанням енергозберігаючих технологій.
Відтак, у передноворічні дні освітили ще чотири вулиці. На Шевченка та 8 Березня встановлено 10 енергоощадних ліхтарів, а на Мостовій та площі Богдана Хмельницького - 9.
Планується з часом освітити всі вулиці. Наразі неосвітленими залишились вул.: Космонавтів, Котляревського, Тітова, Пирогова, Кар’єрна, Куліша, Коперніка, Терешкової та
застирна зона - Сухарєва, Набережна й Зарічна.
Також просимо небайдужих громадян для своєчасного виявлення та усунення неполадок в мережі вуличного освітлення повідомляти про проблеми КП «Дільниця благоустрою
Рожищенської міської ради» за тел.: 2-39-37, або писати в коментарях на сторінці Рожищенської міської ради у Facebook. Кожен буде почутий, а проблеми вирішені!

Сергій Приходько.
Учасників змагань привітав Рожищенський міський голова В’ячеслав Поліщук,
який побажав юним футболістам успіхів у чесній спортивній боротьбі. Також привітав
спортсменів майстер футбольної справи Михайло Сомік.
Футбольні змагання проходили у три тури. У спортзалі точилася справжня
запекла боротьба, адже кожна з команд всіма силами прагнула показати найкращий
результат.
В результаті визначились призери турніру: І місце – «Верес», ІІ – «Динамо», ІІІ – «Волинь», а ІV місце посів «Шахтар». Всі учасники турніру отримали Грамоти, футбольні
м’ячі та призи від Рожищенської міської ради.

Віктор Пашков: «У кишені кір не винесеш»
В Україні спостерігається підвищення
захворюваності на кір. Інфекція активізувалася ще в 2017 році. Тоді було зареєстровано
понад 2300 випадків захворювання. Кількість хворих активно зростає у 2018 році. За
прогнозами Міністерства охорони здоров’я
у 2018 році епідемічна ситуація, на жаль, має
погіршитися.
Така кількість хворих цілком очікувана та
прогнозована і зумовлена тим, що питання
вакцинації не є пріоритетним у нашій державі.
Останні роки відзначається зниження колективного імунітету в дітей. Лікарі пояснюють
низький рівень імунізації тим, що препарати постачаються нерегулярно. Зростанню кількості нещеплених дітей сприяє збільшення необґрунтованих відмов батьків від вакцинації.
У 2018 році в Рожищенському районі на кір захворіла одна дитина. Здавалося б,
ситуація не є складною. Однак батькам не варто сподіватися на те, що «нас це омине».
Про імунітет власної дитини потрібно подбати завчасно, наголошують медики. Наскільки
небезпечний кір, і хто з дітей та дорослих перебуває в групі ризику ми вирішили дізнатися
у завідувача інфекційного відділення Рожищенської центральної районної лікарні Віктора
Пашкова.
Медик одразу зазначає, що кір - дуже заразна хвороба. Хворіють практично всі, хто не
має імунітету, тобто щеплення.
Підхопити інфекцію дуже просто. Кір передається повітряно-крапельним шляхом. Він
потрапляє в організм людини через слизові оболонки очей і верхніх дихальних шляхів.
Це означає, що заразитися можна елементарно: при спілкуванні, подиху, під час чхання чи
кашлю. Люди швидко інфікуються, якщо перебувають в тому приміщенні де є вірус. Але не
все так страшно.
«У зовнішньому середовищі вірус кору нестійкий. Він гине під час кип’ятіння й пастеризації, інактивується внаслідок впливу дезинфікуючих засобів, ефірів і опромінення, в
тому числі й сонячного світла, - пояснює Віктор Пашков. – Словом, в кишені кір не винесеш,
джерелом інфекції буває тільки людина, і не важливо, дитина чи дорослий».
«Від моменту зараження до захворювання проходить від 7 до 17 днів, частіше 7-10 днів,
- розповідає фахівець. - Це прихований період хвороби, коли в організмі дитини розмножуються мікроби, тому важливо створити в цей час умови для підвищення захисних сил
організму дитини в боротьбі з ними: відразу після зустрічі з хворим на кір слід повідомити
про це лікаря».
«Висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення лімфатичних
вузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь) – основні симптоми
інфекції, - пояснює Віктор Пашков, - необхідно одразу звернутися до лікаря».
Після завершення прихованого періоду дитина хворіє. Вона стає млявою, неспокійною,
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примхливою, порушується сон, знижується апетит, з’являється жар, нежить, кашель. Ці ж
ознаки бувають при грипі або ж застуді. Власне, ці симптоми часто збивають з пантелику
батьків, часто кір і сприймають за грип. Через 2-3 дні жар, зазвичай, спадає, але кашель і
нежить посилюються, з’являється чхання, світлобоязнь, дитині боляче дивитися на світло.
На внутрішній стороні щік, а іноді й губ, з’являються дрібні червоні цятки, схожі на дрібні
висівки.
Висип спочатку з’являється за вухами, на обличчі, шиї. А наступного дня - на тулубі, вже
потім поширюється на кінцівки. Разом з появою висипання посилюється нежить і світлобоязнь, повіки та обличчя набрякають, голос стає грубим або захриплим, а кашель - нав’язливим і болісним.
У приміщенні, де перебуває хворий, потрібно щодня робити вологе прибирання, часто
провітрювати його. Обмежити доступ світла в кімнату, бо воно спричиняє дискомфорт
хворому. Постільну білизну й піжаму дитини необхідно часто змінювати. Під час хвороби
потрібно часто та багато пити рідини: компоти, морси, чай принесуть лише користь. Харчування має бути легким.
«Лікування кору симптоматичне, специфічного немає. Кір небезпечний ускладненнями:
ураження нервової системи (енцефаліт), пневмонія, отит, втрата зору, - каже Віктор Миколайович. – Не ускладнений кір лікують дома, обов’язково під наглядом лікаря. Постійно
проводиться патронат, щоб запобігти ускладненню. При важкому перебігу хвороби, можлива госпіталізація».
Лікар призначає дитині лікування, яке допомагає впоратися з симптомами хвороби
й підтримати імунітет: вітаміни А і С, жарознижувальні засоби, таблетки або мікстури для
полегшення кашлю; антигістамінні засоби; судинозвужувальні краплі в ніс; краплі й мазі для
очей, якщо є в цьому потреба. Антибіотики призначаються тільки при приєднанні вторинної інфекції й розвитку ускладнень (отит, бронхіт, пневмонія й ін.). Але кір лікується, тож
панікувати не варто.
Хоча, як стверджують статистичні дані, в Україні за 2017-2018 роки від ускладнень кору
померло шість осіб, із них четверо дітей. Але, спеціаліст наголошує, що спалаху хвороби
в Рожищенському районі немає. Зафіксовано один випадок захворювання на кір. Як нам
стало відомо, півторарічну дитину привезли з Одеси вже інфікованою. Дитина пройшла
необхідне лікування та повернулася додому в Одесу здоровою.
Щоб уникнути епідемії в районі і не тільки за словами лікаря, треба аби було щеплено
95% населення, а не 25-50%, як маємо нині. У людини, що перехворіла на кір раніше, зберігається імунітет до цієї інфекції - випадки повторних захворювань одиничні.
«Єдиним і дієвим способом недопущення такого захворювання як кір є проведення
профілактичних щеплень, - резюмує Віктор Миколайович. –Щеплення проти кору проводять дітям у віці 12 місяців, ревакцинація - у шість років. Також імунізація проводиться раніше не прищепленим підліткам, що не хворіли на кір у 15-17 років та дорослим до 35 років. Я
своїй дитині роблю щеплення і раджу це робити всім».
Ірина Зенц
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