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Перший заступник голови
районної  державної адмініст-
рації  Скуділо І. В. провела чер-
гову апаратну нараду, на якій про
підсумки приписки громадян 1995
року народження в січні-березні
2012 року доповів начальник
відділення комплектування Ко-
товсько -Красноокнянсь кого
військкомату Еміржанов Р.Г. Нада-
но відповідні доручення.

21 березня 2012 року в рай-
онній державній адміністрації під
головуванням заступника голови
райдержадміністрації Зайцева
М.В. відбулося засідання районної
комісії з безпеки дорожнього руху.
Членами комісії були розглянуті
питання проведення весняного
комісійного обстеження вулично-
шляхової мережі, приведення ста-
ну доріг та залізничних переїздів
у відповідність до вимог безпеки
дорожнього руху.

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення інфор-
мує, що відділом допомог УПСЗН
прийнято 130 осіб,  призначено та
виплачено 72 допомоги сім’ям з
дітьми, призначено 3 державні
соціальні допомоги. Відділом пер-
соніфікованого обліку прийнято 57
осіб, внесено зміни  і доповнення
в 114 особових справ пільговиків,
звірено 93 розрахунки і списки
пільговиків, наданих підприєм-
ствами-постачальниками послуг, з
даними електронної бази УПСЗН,
забезпечено технічними засобами
реабілітації 2 особи, проведено
звірення з 4 підприємствами - на-
давачами послуг, прийнято 7 актів
звірення від постачальників послуг
та вивірення сум. Підрозділом соц-
іальних інспекторів проведено об-
стеження двох сімей з метою
підтвердження права на призна-
чення допомоги, здійснено 55 пе-
ревірок достовірності інформації
про доходи та майновий  стан
одержувачів допомоги та пере-
вірено правильність призначення
соціальних допомог. Відділом
праці надано 12 консультацій та
роз’яснень, перевірено та зареє-
стровано 2 колективних договори
та додатки, проведено 3 суцільних
перевірки підприємств із легалі-
зації заробітної плати та зайня-
тості населення, проведено пере-
вірку підприємств щодо дотриман-
ня законодавства про працю та оп-

З метою відбору претендентів
для включення їх до Реєстру ад-
вокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу на
постійній основі за контрактом, та
Реєстру адвокатів, які надають
безоплатну вторинну правову до-
помогу на тимчасовій основі на
підставі договору, на виконання
наказу Міністерства юстиції Украї-
ни від 15.03.2012 № 409/5 «Про
проведення конкурсу адвокатів, які
залучаються до надання безоп-
латної вторинної правової допомо-
ги», оголошується конкурс адво-
катів, які залучаються до надан-
ня безоплатної вторинної право-
вої допомоги, у Одеській об-
ласті. Відповідно до Порядку і
умов проведення конкурсу та ви-
мог до професійного рівня адво-
катів, які залучаються до надання
безоплатної вторинної правової
допомоги, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від
28 грудня 2011 року № 1362, пре-
тенденти , які бажають взяти
участь у конкурсі, повинні відпові-
дати таким вимогам щодо їх про-
фесійного рівня:

-  наявність свідоцтва про пра-
во  на зайняття адвокатською
діяльністю;

- знання нормативно-правових
актів у сфері захисту прав люди-
ни та порядку захисту таких прав;

-  знання норм процесуально-
го та матеріального права;

-  знання та дотримання Пра-
вил адвокатської етики;

-  вміння складати процесу-
альні документи;

-  вміння працювати з правови-
ми базами даних;

- володіння державною мовою

В соответствии с указанием
МВД Украины, с целью прекраще-
ния неконтролированного распро-
странения оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ и спецсред-
ства с 01.04.2012г. по 30.04.2012г.
на территории Одесской области
проводится месячник доброволь-
ной сдачи оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ.

В соответствии с действующим
законодательством лица, которые
добровольно сдали оружие, боеп-
рипасы, взрывчатые вещества и
спецсредства    освобождаются
от        уголовной    и    администра-
тивной

ответственности. Лица кото-
рые имеют незарегистрированное
гладкоствольное, нарезное охот-
ничье оружие или газовое оружие,
спец средства и желают его заре-
гистрировать его на своё имя в ус-
тановленном законом порядке,
могут обратиться с заявлением на

лату праці.
Служба у справах дітей по-

відомляє, що перевірено виконан-
ня виконкомом Куяльницької
сільської ради делегованих повно-
важень щодо захисту дітей. Про-
ведено  рейд щодо здійснення кон-
тролю за умовами проживання та
виховання дітей в сім’ях опікунів
та в сім’ях, які опинилися в склад-
них життєвих обставинах. Прове-

дена профілактична бесіда з Пен-
зар О.(с. Климентове), Киртокою
С.(с.Федорівка) щодо створення
належних умов для виховання ма-
лолітніх дітей.

 Відділ освіти інформує, що
21 березня проведено чергове за-
сідання колегії відділу освіти з пи-
тання   формування життєвої ком-
петентності дошкільників у різно-
віковій групі відповідно до Базової
програми розвитку дитини дошк-
ільного віку «Я у світі».

Здійснено атестаційну експер-
тизу освітньої діяльності Липець-
кої №2 ЗОШ І-ІІ ст., узагальнені ма-
теріали будуть представлені на
розгляд обласної експертної
комісії.

Триває робота щодо підготов-
ки матеріалів на обласний Ярма-
рок педагогічних ідей та техно-
логій. Розпочато підготовку фести-
валю дитячої творчості серед ви-
хованців дошкільних навчальних
закладів району.

Проведено: семінари вчителів
російської мови і світової літера-
тури (на базі Розалівського НВК І-
ІІ ст.);  бібліотекарів шкіл (на базі
Липецької ЗОШ І-ІІІ ст.); нараду за-
відуючих  дошкільними закладами.

23 березня відбувся районний
фестиваль-конкурс «Молодь оби-
рає здоров’я».

25 березня проведено змаган-
ня з футболу серед шкіл І-ІІІ ст. в
рамках І етапу Національного Куб-
ку шкільного футболу ЄВРО-2012.

Відділ культури та туризму
інформує, що 25 березня в Будин-
ку культури  с . Олександрівка
відбулась конкурсна програма для
молоді «Міс-весна», всі учасниці
отримали  заохочувальні призи та
подарунки.

Бібліотека–філія  с. Новоселі-
вка  організувала та провела  для
учнів старших класів літературну
вікторину «Знавці української літе-
ратури».

До Всеукраїнського Дня бо-
ротьби із захворюванням на тубер-
кульоз в бібліотеці-філії с.Липець-
ке відбулась презентація книжко-
вої вистави «Туберкульоз: час
бити тривогу», а в Розалівському
сільському клубі проведено експ-
рес-інформацію «Обережно, ту-
беркульоз!».

Відділ ведення Державного
реєстру виборців повідомляє, що
було відпрацьовано відомості по-
точного періодичного поновлення
згідно зі ст.22 Закону України «Про
Державний реєстр виборців»; за-
повнено облікові реквізити в АІТС
«ДРВ». Підготовлено та відправ-
лено 2 контрольні  інформації  до
ЦВК.

Головний спеціаліст з питань
взаємодії з правоохоронними
органами, оборонної  та мобіл-
ізаційної роботи апарату райдер-
жадміністрації інформує, що за
минулий тиждень на території рай-
ону зафіксовано:  7 випадків кра-
діжки майна, 5 - конфліктних ситу-
ацій між громадянами, 1 - побит-
тя, нанесення тілесних пошкод-
жень,  5 - погроз фізичною розп-
равою, 1 - шахрайських дій, 1 -
травматизму в побуті, 1 - неспла-
ти аліментів, 1 - отруєння грибами
в домашніх умовах, 1 - укусу тва-
риною (лисицею), 1 - незаконної
вирубки дерев, 1 - бійки, 1 - неза-
конного перетинання державного
кордону (с.Домниця). Корупційних
правопорушень на території рай-
ону не зафіксовано.

Валентина БІЛОУСОВА,
керівник апарату районної

державної адміністрації

Оголошується конкурс АДВОКАТІВ, які залу-
чаються до надання безоплатної вторинної

правової допомоги
(володіння англійською мовою та
мовою національних меншин, які
у відповідній адміністративно-те-
риторіальній одиниці становлять
значну частку населення, є пере-
вагою);

- практичний досвід роботи у
відповідній галузі права (є перева-
гою).

Для участі у конкурсі необхід-
но особисто подати відповідну за-
яву (зразок заяви можна отрима-
ти за місцем її подання або на веб-
сайті Центру правової реформи і
законопроектних робіт при
Міністерстві юстиції України
(www.legalreform.gov.ua) разом з
наступними документами:

- копіями паспорта громадяни-
на України, свідоцтва про право на
зайняття адвокатською діяльні-
стю, трудової книжки, документів
про освіту, документів, що підтвер-
джують кваліфікацію та спеціалі-
зацію;

- коротким резюме та мотива-
ційним листом (обсягом до 500
слів), складеним у довільній
формі, рекомендаціями.

Заяви та документи, необхідні
для участі у конкурсі, приймають-
ся до 23 квітня 2012 року Голов-
ним управлінням юстиції в
Одеській області, а також Ко-
товським  міськрайонним уп-
равліннями юстиції, за адре-
сою: пр-кт, Котовського, 16, 4
каб., телефон для довідок: 2-36-
52 – головний спеціаліст Ко-
товського МРУЮ Мерзляков
Сергій Сергійович.

Котовське міськрайонне
управління юстиції
в Одеській області

Месячник добровольной сдачи оружия,
боеприпасов и взрывчатых веществ

имя начальника о его регистрации
в территориальный ОВД.

В тоже время лица, которые
незаконно хранят огнестрельное
оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и спецсредства, будут
привлечены к уголовной или адми-
нистративной ответственности в
соответствии с действующим за-
конодательством.

Незаконно хранящееся огне-
стрельное оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и спецсред-
ства можно сдать в дежурную
часть территориального органа
милиции по месту жительства
либо участковому инспектору ми-
лиции, а также в разрешительную
систему ОВД.

Игорь ЛЕЩЕНКО,
начальник Котовского ГО,

полковник милиции

Микола Лопатюк, ди-
ректор ДПДГ «Новоселі-
вське»:

- Наше господарство
різногалузеве, і в тварин-
ництві, і в рослинництві
застосовуються техніка,
механізми, які містять по-
тенційну небезпеку, якщо

Соціальний захист  

Минулого року   виповнилось 10 років з початку
роботи Котовського відділення виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань.
Ми розповідали (див. «Котовські вісті» №№ 25/26 від
31.03.2011 р.) про підсумки його 10-річної діяльності,
наводили досить цифр і фактів по кожному з на-
прямків його роботи. Напередодні чергової річниці
про роботу відділення Фонду, його працівників роз-
повідають ті, хто безпосередньо пов’язаний з ними
чи  за службовими обов’язками, чи за обставинами
долі. На наш погляд, їх думка про роботу відділення
чи не найоб’єктивніша.

експлуатувати їх без дотри-
мання відповідних правил.
Служба охорони праці нама-
гається організувати цю ро-
боту з дотриманням усіх ви-
мог Закону, але… На жаль,
у нас було декілька випадків
травмування на вироб-
ництві. Ми їх не приховува-
ли, оскільки, якщо вже так
сталося, потерпіла людина
повинна отримати допомо-
гу і виплати по максимуму.
Працівники відділення Фон-
ду в таких випадках спраць-
овували  оперативно, якісно.
І оформляють документи, і
призначають щомісячні вип-
лати у найкоротші терміни.
Такі випадки - неординарні
явища в нашому житті. І як
важливо і для господарства,
і для потерпілих відчути
підтримку. Так, за весь пе-

ріод отримано допомоги і
виплат на суму 106 853
гривні, на лікування і медич-
ний догляд за потерпілими
на суму 32 358 гривень .
Люди не залишаються на-
одинці з бідою.

 Жанна Дідик, началь-
ник сектору охорони праці
локомотивного депо Ко-
товськ:

- З  Котовським
відділенням Фонду я
співпрацюю з самого почат-
ку моєї роботи на цій посаді.
Хочу сказати, що це про-
фесіонали в найповнішому
сенсі цього слова. Кожна
консультація – найвищого
ґатунку, і не тільки консуль-
тація, а й порада щодо

найоптимальнішого шляху
вирішення будь-якої про-
блеми, допомога в її розв’я-
занні, і з боку керівника
Олексія Васильєва, і з боку
страхового експерта Сергія
Кушнірова.  Наше соціаль-
не партнерство особливо
яскраво простежується при
організації заходів щодо за-
побігання травматизму на
виробництві: це і проведен-
ня різноманітних акцій , і
участь в конкурсах «Укрза-
лізниці» на кращий струк-
турний підрозділ охорони
праці (до речі, ми посіли в
ньому 2 місце), і організація
семінарів по охороні праці
працівників усіх локомотив-
них депо Одеської залізниці.
І найвищою оцінкою нашого
партнерства є висловлю-
вання моїх колег про те, що
жоден з них не може похва-
литися таким рівнем співро-
бітництва з їх відділенням
Фонду.

Світлана Шварьова,
       інвалід:

- Каліцтво – це трагедія
для людини. Так сталося,
що 6 років тому я стала інва-
лідом. Але завдяки
відділенню Фонду соціаль-
ного страхування в особі
П. П. Голубкова я не відчу-
ваю  себе нікому не по-

трібною. За ці роки жодно-
го разу не було затримки у
надходженні страхових вип-
лат, більше того, вони
збільшились з березня
цього року вдвічі. Тричі я
безкоштовно (тобто за кош-

ти Фонду) лікувалась у сана-
торії. І навіть не це головне,
а ставлення до мене,  до
інших людей його праців-
ників. Непідробна увага, тур-
бота: листівка на Новий рік,
подарунок на свято, розмо-
ва перед перекомісією ,
дружня порада. Після
спілкування з ними
піднімається настрій і хо-
четься жити.

Олексій  Шимбарь -
ов ,  фельдшер  «швид-
кої допомоги»:

- Отримав травму три
роки   тому. Вдячний
відділенню виконавчої ди-
рекції Фонду за турботу і
увагу: за рахунок Фонду
одержав лікування в
міській і обласній лікарнях,
був забезпечений ліками
для дворазового курсу, оз-
доровився безкоштовно в
санаторії, зробив протезу-
вання зубів. Особливо важ-
ливо те, що ми не випро-
шуємо допомогу, а самі
співробітники відділення
працюють на випереджен-
ня: які у Вас проблеми,
чого потребуєте? А це до-
рогого варто.

Матеріал підготувала
Валентина ПРОХОДА

Фото Василя
ПЕРЕДЕРКА

Відділ організаційно-кад-
рової роботи апарату райдер-
жадміністрації повідомляє,
що 02 квітня 2012 року з 10.00
до 12.00 відбудеться «Пряма
телефонна лінія» за участю
головного спеціаліста з пи-
тань надзвичайних ситуацій
райдержадміністрації Івано-
ва Сергія Валентиновича.
Для розгляду запропонована
тема: «Способи боротьби з
пожежами та оцінка пожежної
обстановки».

     Телефон: 2-14-18.
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