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До Міжнародного дня інвалідів

Бути  опорою тим, кому важче

Кожного року  3-го груд-
ня в усьому світі відзна-
чається Міжнародний день
інвалідів. Не випадково та-
кий день започатковано в
кінці двадцятого сторіччя
Генеральною Асамблеєю
ООН. Важко уявити цивілі-
зовані світи  без  милосер-
дя та уважного ставлення
до тих членів суспільства,
котрі потребують додатко-
вої уваги та піклування:
дітей, людей похилого віку
та людей з обмеженими
можливостями. Такі про-
блеми мають глобальні
масштаби та вирішуються в
ході реалізації загально-
державних соціальних
програм.

Одним з головних на-
прямів роботи відділення
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків на
виробництві та професій-
них захворювань в Котовсь-
кому районі є турбота про
людей, які в результаті про-
фесійних захворювань чи
травм на виробництві ста-
ли інвалідами.

Станом на 01.11.2015
р. на обліку у відділенні пе-
ребувають 97 осіб, які ма-
ють право на компенсації у
зв’язку з нещасними ви-
падками на виробництві, в
тому числі інваліди:

• І групи – 2;
• ІІ групи – 12;
• ІІІ групи – 52.
Відновлення здоров’я

та працездатності потерпі-

Йдучи по ниві життя кожен прагне власного благо-
получчя, добробуту  рідним та  близьким. В  наш час
відчуваємо на власному досвіді та чуємо звідусіль, що
такі прості бажання досягти стає все важче і важче. На
жаль, існує особлива група людей, котрим долею при-
значені щей  додаткові іспити.

лих на виробництві - найго-
ловніша мета нашої робо-
ти. Взагалі ж, ось уже про-
тягом 15 років відділення
Фонду успішно реалізує
соціальні програми за на-
прямками:

- відшкодування допо-
моги у зв’язку з тимчасовою
непрацездатністю до
відновлення працездат-
ності або встановлення
інвалідності;

- виплата щомісячної
грошової суми в разі част-
кової чи повної втрати пра-
цездатності, що компенсує
відповідну частину втраче-
ного заробітку;

- надання в разі стійкої
втрати професійної пра-
цездатності, встановленою
спеціальною медико-соціаль-
ною експертною комісією
(МСЕК), одноразової допо-
моги потерпілому, а в разі
його смерті – сім’ї, з відшко-
дуванням ритуальних по-
слуг;

- медична, професійна
та соціальна реабілітація
потерпілих на виробництві.

На жаль, нещасні ви-
падки трапляються з пев-
ною регулярністю. Зокре-
ма, за 11 місяців 2015 року
двом потерпілим на вироб-
ництві надана допомога у
зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності. Цим
потерпілим МСЕК встано-
вила стійку утрату  працез-
датності, тому відділення
провело нарахування та
виплату одноразової допо-

моги. Крім того, дві  інші сім’ї
отримали  відповідні одно-
разові допомоги у зв’язку з
нещасними випадками зі
смертельними наслідка-
ми.

Зазначимо, що усі на-
лежні виплати потерпілі чи
утриманці завжди отриму-
ють без затримок та в по-
вному обсязі. Своєчасно та
у відповідності до законо-
давства  здійснюються
відповідні індексації.

   Особливу увагу спеціа-

лісти відділення надають
питанням санаторно-ку-
рортного лікування, меди-
ко-соціальної реабілітації,
відновлення здоров’я та
працездатності інвалідів.
До послуг, які надаються
інвалідам, входить:

• лікування потерпілих в
стаціонарних медичних
закладах;

• санаторно-курортне
лікування;

• забезпечення вироба-

ми медичного призначен-
ня;

• протезно-ортопедич-
ними виробами;

• спеціальними засоба-
ми пересування (коляска-
ми), автомобілями тощо.

Так, згідно висновків
МСЕК у цьому році  9
інвалідів отримали  без-
коштовно санаторно-ку-
рортні путівки до санаторіїв
«Авангард», «Сартус»,
«Орізонт» та «Східницькі
Карпати». При  цьому

здійснювалось відшкоду-
вання інвалідам вартості
проїзду до санаторіїв і в
зворотному напрямку.

З початку діяльності
Фонду відділення забезпе-
чило 4 інвалідів спеціалізо-
ваними автомобілями та
здійснювало передбачені
законом компенсації вит-
рат на бензин, ремонт та
технічне обслуговування
автомобілів.

З початку року четверо

потерпілих на виробництві
безкоштовно отримали
протезно-ортопедичні ви-
роби, шестеро  - пройшли
курс медичного лікування
за рахунок фонду, а двоє
інвалідів першої групи отри-
мають кошти на постійний
сторонній догляд та побу-
тове обслуговування.

Спеціалісти відділення
відповідально ставляться
до роботи, намагаються
завжди підтримувати пози-
тивну психологічну атмос-
феру, завжди вислухати
відвідувачів та за будь-яких
обставин забезпечити доб-
розичливий розгляд клопо-
тань. Стало традицією і не-
формальне спілкування:
привітання потерпілих
вітальними листівками до
свят,  виїздні прийоми та
відвідування   на дому і
навіть залучення до  актив-
ного громадського життя.

Прикладом цього є те,
що вже другий рік поспіль
команда потерпілих на ви-
робництві нашого відділен-
ня  приймає активну участь
у спортивних змаганнях в
рамках спартакіади «Сила
духу». Загальний настрій та
атмосфера на таких захо-
дах виправдали сподіван-
ня на те, що участь  у
спортивному русі та інших
формах залучення людей з
обмеженими можливостя-
ми до активного громадсь-
кого життя можуть стати
дієвими  інструментами
соціальної реабілітації.

З погляду дотримання
гарантій на соціальне за-
безпечення - важко омину-
ти питання профілактики
виробничого травматизму,
легалізації трудових відно-
син та необхідності широ-
кого поширення в усі сфе-
ри суспільного життя прин-

ципу соціального партнер-
ства.

По-перше,  державні
інститути, роботодавці, пра-
цівники  (включаючи проф-
спілкові  організації, що
представляють інтереси
найманих працівників) по-
винні спільно здійснювати
державну стратегію з пи-
тань охорони праці задля
суттєвого зниження ви-
падків травматизму на ви-
робництві. Адже саме недо-
ліки в цій роботі і є джере-
лом поповнення  рядів
інвалідів праці.

По-друге, реалії життя
такі, що наймаючись на
роботу без належного
оформлення та погоджую-
чись на умови роботодав-
ця, працівнику слід пам’я-
тати, що заробітна плата  у
«конвертах» може мати
негативні наслідки, та про
ризик залишитися без пра-
ва на отримання соціаль-
них пільг  і  виплат, гаранто-
ваних  державою. Адже
людина, яка працює нео-
фіційно, при отриманні
травми не може розрахо-
вувати  на виплату їй
лікарняних та інших обо-
в’язкових виплат.

На останок бажаю всім
людям з особливими по-
требами міцного здоров’я,
добра та злагоди, щастя й
успіхів  в  усіх  справах .
Соціальним працівникам і
всім, хто опікується такими
людьми бажаю стати для
них надійними захисника-
ми, опорою  та вірними
партнерами у подоланні
життєвих негараздів.

Іван СИНЬКО,
начальник відділення

ВД Фонду у Котовському
районі

В череде  церковных
праздников есть дата, по-
свящённая святому благо-
верному князю Александру
Невскому. В этот день, 6
декабря, отмечает свой
день Ангела протопресви-
тер Александр Мельник.

Он один из старейших
священников  не только
Свято-Успенского храма
г. Котовска  и Котовского
благочиния. 10 ноября ба-
тюшке исполнилось 85 лет.

Биография о. Алексан-
дра поучительна. Алек-
сандр Кузьмич Мельник
родился в 1930 году в селе
Заливанщине Калиновско-
го района Винницкой обла-
сти. По окончании десяти-
летки, с 1950 по 1953 год
служил в армии в танковой
части. В 1954 году женился
на Анне Назаровне Лысой.
У батюшки трое детей и
внуки.  В 1955 году отец
Александр  поступил  в
Одесскую духовную семи-
нарию, которую окончил в
1959 году. В 1969 году отец
Александр закончил Мос-
ковскую Духовную Акаде-
мию. За диссертацию “Бал-
тский Феодосиевский мо-
настырь” был удостоен сте-
пени кандидата Богосло-
вия.

9 марта 2015 года отец
Александр отметил  56 лет
служения  в священном
сане.

В 1958 году 9 марта, бу-
дучи еще студентом Одес-
ской духовной семинарии,
был рукоположен  в сан
священника митрополитом
Одесским и Херсонским
Борисом  (Вик), и уже с
1960 года началось служе-
ние в г. Котовске, куда он
был назначен благочин-
ным Котовского  округа
церквей  и настоятелем
Свято-Успенской церкви
города Котовска, и нес это
послушание до 2002 года.

Отцу Александру - 85!
И теперь отец Александр
служит вторым священни-
ком в родном храме. Мило-
стию Божией больше 50
лет в одном храме - боль-
ше полувека непрестанных
пастырских трудов и мо-

литв. Здесь все родное,
близкое, свое. 56 лет пас-
тырского служения в Котов-
ске, и 42 из них в качестве
благочинного!   В 90-х годах
повсеместно стали откры-
ваться храмы. Отцу Алек-
сандру пришлось возгла-
вить труды по восстановле-
нию десятков церквей на
огромной территории. За
полвека  служения  отец
благочинный покрестил
порядка 30 000 детей, об-
венчал приблизительно
20 000 пар, отпел - 35 000
душ усопших.

Все мы хорошо пони-
маем, как нашему батюш-
ке бывает непросто, осо-
бенно в дни больших цер-
ковных праздников, в пери-
од  длительных постов, ког-
да к нему на исповедь в
Свято-Успенский  храм вы-
страивается большая оче-
редь. Спокойно, с одинако-
вым вниманием он выслу-

шивает пожилых и моло-
дых. Каждому подсказыва-
ет что-то важное, посовету-
ет, возможно, пожурит, но
так кротко и по-доброму,
что действует это на чело-
века значительно лучше,
чем самая строгая отпо-
ведь.

Он один из тех людей,
которые сохранили вер-
ность Матери-Церкви в са-
мое тяжелое время, и смог
передать благодатное со-
кровище веры новым поко-
лениям. Совершая  пас-
тырское служение больше
полувека в нашем Котовс-
ке, отец Александр всеце-
ло отдавал себя все эти
годы жителям города.  С
болью, скорбями и сомне-
ниями идут к нему духовные
чада, ведь в деле спасения
нет мелочей. И никого ба-
тюшка не оставит без доб-
рого совета, отеческой за-
боты, благодатных молитв
и благословения.

Отец Александр  счаст-
лив тем, как сложилась его
судьба. Вера в Бога всегда
помогала ему на долгом
жизненном пути. И о том,
что жизнь без Бога немыс-
лима и бесплодна, он по-
вторяет, не уставая. Слова
его проповеди всегда нахо-
дят горячий отклик в наших
сердцах.

Дорогой  отец Алек-
сандр! Сегодня в этот свя-
щенный для Вас день при-
мите сердечные поздрав-
ления! Спаси Господи Вас
за Вашу любовь, неиссяка-
емую к нам, за труды и про-
сто за то, что Вы есть! Же-
лаем Вам крепкого здоро-
вья, многих и благословен-
ных лет служения на благо
Церкви и народа Божьего!
Многая, многая и благая
лета!

Священнослужители
и прихожане Котовского

округа церквей

27 листопада поточно-
го року у залі засідань Ко-
товської міжрайонної про-
куратури відбулася розши-
рена нарада комісії з пи-
тань техногенної екологіч-
ної безпеки та надзвичай-
них ситуацій (ТЕЮ на НС).

На нараду були запро-
шені керівники окремих
підприємств міста та райо-
ну, відповідальні особи за
техногенну безпеку та над-
звичайний стан районних
електромереж, ПАТ «Укр-
телеком», Центру первин-
ної допомоги медико-сані-
тарної допомоги Котовсь-
кого району,  ПАТ «Авто-
транссервіс», управління
АПР райдержадміністрації.

В роботі наради взяли
участь М.І. Вовк, заступник
начальника Головного уп-
равління з державного на-
гляду у сфері пожежної тех-
ногенної безпеки та цив-
ільного захисту ГУ ДСНС
України в Одеській області
А.В. Корчовий, т.в.о. Ко-
товського міського голови,
голова комісії ТЕБ та НС м.
Котовська , інші фахівці
відповідних служб.

Нараду відкрив Е.Л. До-
ценко, голова райдержад-
міністрації. У своєму виступі
Едуард Леонідович наголо-
сив, що найголовнішим зав-
данням вбачає забезпе-
чення миттєвої невідклад-
ної реакції на будь-яку тех-
ногенну аварію чи надзви-
чайну ситуацію та чітку ко-
ординацію дій усіх служб,
які повинні стояти на сто-
рожі життя і безпеки наших
громадян. «Безпека гро-
мадян – це  завдання будь-
якого цивілізованого суспіль-
ства, - сказав очільник рай-
ону. Ми повинні зробити
найнеобхідніше і все від

Питанням цивільного
захисту - особливу увагу

нас залежне для того, щоб
мешканці нашого району
почувалися в повній без-
пеці, аби люди були впев-
нені в діях влади», - підсу-
мував свій виступ Едуард
Леонідович.

М.І. Вовк у своєму виступі
зосередив увагу на тому, що
основною метою засідання
цієї комісії є оцінка діяль-
ності готовності органів са-
моврядування до надзви-
чайних ситуацій та швидка
координація дій усіх гілок
влади, направлена на їх
ліквідацію . «Приємно
відзначити, - зазначив по-
садовець, - що у Котовсько-
му районі розуміють усю
відповідальність цивільно-
го захисту населення, і
відчувається, що для вирі-
шення  даних питань ми
знайдемо спільну мову».

О.О. Дем’янов, секре-
тар комісії, зачитав резуль-
тати перевірки Котовської
райдержадм ін і с трац і ї
щодо єдиної системи ци-
вільного захисту населен-
ня у м. Котовську та Ко-
товському районі. За вис-
новком фахівців «усі служ-
би, причетні до цього, спро-
можні справитися з над-
звичайною ситуацією», за
умови усунення деяких не-
допрацювань, 90 відсотків
з яких не потребують мате-
ріальних затрат.

С.В. Кучер, заступник
голови комісії, звернув ува-
гу на те, що усім відпові-
дальним за стан техноген-
ної безпеки та надзвичай-
них ситуацій особам слід
проаналізувати висновки
акту перевірки та перегля-
нути заходи цивільного за-
хисту населення, впорядку-
вавши їх відповідно до су-
часних вимог.

В.С. Квятковський, на-

чальник цеху експлуатації
об’єктів зв’язку ЦЕП № 611
ПАТ «Укртелеком», озву-
чив, що служба оповіщення
працює не в повну силу че-
рез те, що останнім часом
значною мірою зменшила-
ся чисельність абонентів
«проводового мовлення».
Їх кількість складає 150 ра-
діоточок в місті та близько
140 одиниць в сільській
місцевості. А щоб віднови-
ти ту мережу, яку обслуго-
вували зв’язківці колись,
потрібна, мабуть,  держав-
на  програма, до того ж, в
даний час ЦЕП № 611 на-
лічує лише 40 робітників (в
недалекому минулому тут
працювало  понад 600
осіб), а цього замало, щоб
в межах міста та району
налагодити повноцінну си-
стему оповіщення.

К.Ф. Дужій, заступник
директора служби матері-
альних резервів  м. Ко-
товська  та Котовського
району звернула увагу на те,
що за два останні роки в
бюджеті міста не було пе-
редбачено коштів для ви-
щезгаданих заходів, а тому
й виникли деякі ускладнен-
ня. Вона  подякувала за
вказані недоліки і запевни-
ла, що найближчим часом
старатимуться їх усунути.

Також комісія планува-
ла заслухати  керівника
служби транспортного за-
безпечення С.О. Коваля,
керівника ПАТ «Автотранс-
сервіс»,  але останній на це
засідання не з’явився.

На цьому роботу розши-
реної наради з техногенної
безпеки та надзвичайних
ситуацій  в м. Котовську та
Котовському районі було
завершено.

Ольга ФЕДОРОВИЧ


