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З 8 по 11 жовтня в се-
лах району проходила
щорічна районна акція  «Я
обираю життя» в  рамках
бібліотечної програми
«Молодь і час». Цього
року учасників акції зустрі-
чали молоді мешканці сіл
Малий Фонтан, Бочманів-
ка та Коси,  понад 200 учнів
сільських шкіл . Акція

відбувалася в тісному
партнерстві з районним
відділом освіти, районним
Центром культури та дозві-
лля, медичними працівни-
ками сільських ФАПів,
кримінальною міліцією у
справах дітей та центром
соціальних  служб для
сім’ї, дітей та молоді.

 Цьогорічна акція - це
великий комплексний
захід, який  включав в себе
літературно-правову ком-
позицію, виступи медично-
го працівника та працівни-
ка кримінальної міліції у
справах  дітей, інтелекту-
ально-рольові ігри, показ
лялькових вистав  та пре-
зентацію друкованих листі-
вок, брошур, флаєрів, при-
свячених здоровому спосо-
бу життя, демонстрацію
відеоряду тематичних ро-
ликів.

Кожного року організа-
тори акції, творчо підходя-
чи до своєї справи,  дода-
ють щось нове, цікаве, не-
традиційне. Так, 2012 рік
відзначився демонстра-
цією на широкому екрані
тематичних роликів про
шкідливість вживання ал-
коголю, тютюну та нарко-
тиків. Організував  показ
п’яти змістовних, іноді

 

навіть шокуючих, роликів
провідний методист район-
ного Центру культури та доз-
вілля  Олександр  Шапран.
Учні сільських шкіл  не
тільки отримали  багато
цікавої печатної продукції
від центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді, а
й стали учасниками цікавої
інтелектуально-рольової

гри «Шкідливим звичкам -
Ні!», яку провела заступник
директора ЦБС по роботі з
дітьми ТетянаТокаренко.
Як зачаровані, затамував-

ши подих, слідкували діти за
дійством лялькової вистави
«А Колобок – проти», яку по-
дарували глядачам праців-
ники  районної дитячої
бібліотеки Олена Зінченко,
Марія Лунга, Анелія Сліпен-
чук та Лариса Борщенко.
Ведучими всієї акції (вже
традиційно) були досвідчені
бібліотечні фахівці Олена
Попова та Людмила Лук’ян-

чук (на знімку ліворуч). А му-
зичний супровід та озвучен-
ня заходу провів провідний
методист районного Цент-
ру культури та дозвілля  В’я-
чеслав Іванков. Приємно,
що до акції культпрацівників
району в цьому році долу-
ч и л и с я  п р а ц і в н и к и
сільських ФАПів  та
сільських соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
Уважно слухали «людину в
білому халаті» - медичну
сестру села Малий Фонтан 
Сніжану Нікуліцу. Окрема
відверта розмова зі стар-
шокласниками Бочманівсь-
кої школи відбулась у пред-
ставника кримінальної
міліції  у справах дітей лей-
тенанта міліції Катерини
Обух.

Ми дуже вдячні районно-
му центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді
(керівник Л.В.Китайська,с-
пеціалісти С.О. Білоченко т
а  Н. П. Кіріяк) за  матері-
альну підтримку акції печат-
ною продукцією, паливом
для виїздів учасників. Дякує-
мо і шкільним закладам за
організацію аудиторії та го-

стинний прийом. Спільни-
ми зусиллями, як за відо-
мою народною приказкою
«гуртом і батька легше
бити», ми будемо робити
все, щоб запобігти  шкідли-
вим звичкам наших дітей,
тому що за ними - майбутнє.

Світлана ДЮГАЄВА,
директор ЦБС

Котовського району

Тим людям, які часто
користуються залізничним
транспортом, мабуть, голос
жінки, яка сповіщає про
прибуття потягів, про обе-

режність,  якої люди по-
винні дотримуватись під час
слідування через залізнич-
ний  вокзал вантажних
поїздів,  став досить звич-
ним.

Це голос однієї із праці-
вниць нашого залізничного
вокзалу, трудовий шлях якої
почався із залізничної доро-
ги  й досі з успіхом продов-
жується.

Тетяна Михайлівна Лео-
нова  у свій час закінчила
Балтське швейне училище,
але й дня не працювала за

Існує таке прислів’я: «На
ловця і звір біжить». Так ста-
лось і в нашому випадку.  На-
передодні Дня працівника

соціальної сфери в редакції
пролунав  телефонний
дзвінок. До редакції звер-
нувся житель  села Нестої-
та, щоб через районну газе-
ту висловити подяку людині,
яка йому допомагає.

Ми завітали до Івана Ва-
сильовича Хоруса. З почут-
тям великої вдячності, з теп-
лотою в голосі чоловік роз-
повідав нам про «свою
Наталку».  «Знаєте, коли
доживаєш віку (а мені уже
83 роки), - каже старень-
кий, - то все частіше прихо-
дить думка, що ти нікому,
окрім рідних, не потрібний.
А що робити, коли рідні да-
леко? Я дуже вдячний долі,
що на моєму шляху зустрі-
лась така людина, як Ната-

Відповідно до Указу
Президента України від 13
квітня 1999 року № 374 у
першу неділю листопада в
Україні відзначається про-
фесійне свято - День пра-
цівника соціальної сфери.

Основні завдання
відділення виконавчої ди-
рекції Фонду з загальноо-
бов’язкового державного
соціального страхування від
нещасного випадку на ви-
робництві та професійного
захворювання в Котовсько-
му районі - це соціальний
захист людини в процесі ви-
конання трудових обо-
в’язків, проведення профілак-
тичних заходів, спрямова-
них на усунення шкідливих і
небезпечних умов  праці,
попередження нещасних
випадків та професійних
захворювань, відновлення
здоров’я і працездатності
потерпілих, їх медична, соц-
іальна та професійна реа-
білітація після нещасного
випадку на виробництві.

Відділення Фонду обслу-
говує місто Котовськ, Ко-
товський  та Красноок-
нянський райони.

Станом на 1.10.2012 р.
на обліку у відділенні пере-
буває 919 юридичних осіб та
617 фізичних осіб, які вико-
ристовують найману працю.

В умовах дії Закону Ук-
раїни «Про збір та облік єди-
ного внеску на загальнообо-
в’язкове державне соціаль-
не страхування» велика
увага і зусилля спеціалістів
по роботі з роботодавцями
зосереджена на визначенні
класу професійного ризику
роботодавців, прийнятті та
обробленні відомостей, от-
риманих від органів Пенсій-
ного фонду України, опра-
цюванні звітності.

З початку 2012 року пра-
цівниками відділення про-
ведено 113 перевірок
суб’єктів підприємницької
діяльності, за результатами
яких нараховано штрафних
санкцій на суму 5304 грн.

До Дня залізничника

спеціальністю, вважаючи,
що це справа не її рук.

Перший трудовий крок
Тетяна Михайлівна зробила
у техконторі станції Ко-

товськ ще в 1982 році, та так
і  залишившись працювати
на залізниці. Це стало спра-
вою її життя.

Згодом жінка перейшла
працювати на залізничний
вокзал  касиром. Майже
тридцять років вона відда-
ла себе улюбленій справі,
неодноразово була відзна-
чена за сумлінну працю.

Зараз Тетяна Михайлів-
на працює у довідковому
бюро. Вона уже напам’ять
знає, коли і який потяг слідує
по станції Котовськ.  «Я люб-
лю спілкуватися з  людьми,

яких безліч звертається до
мене. У кожного з них  свої
проблеми, питання, - каже
Тетяна Михайлівна. – І для
мене то  велика радість
щось підказати людині, до-
помогти».

«На таких і колектив
тримається, - схвально
відгукується про неї  на-
чальник залізничного вок-
залу Андрій Вікторович Ка-
рабутов. - Мені подобаєть-
ся те, що вона завжди
підтримує молодь, навчає її,
ділиться досвідом, за що і
поважають її в колективі.
Такі працівники є великою
цінністю  для будь-якого
підприємства».

Взяв  за приклад  мати  і
син Тетяни Михайлівни  -
Володимир. Після школи
він успішно закінчив Мико-
лаївський залізничний тех-
нікум, але на цьому не зу-
пинився. Далі – навчання в
Дніпропетровському заліз-
ничному університеті, після
закінчення якого отримав
диплом  інженера-механіка
колійних машин. Та й навча-
ючись, Володимир не сидів
на місці – під час канікул чи
практики працював  про-
відником на Одеській та
Дніпропетровській залізни-
цях.

Хто його знає – може, це
чудовий початок славної
династії залізничників.

Галина ДОЛИНСЬКА
Фото Василя
ПЕРЕДЕРКА

До Дня працівника соціальної сфери

ля. Вона змусила мене по-
вірити в себе, навіть ,
здається, і болячки відсту-
пають на другий план, коли

вона приходить в мою осе-
лю. Я розумію, що це її ро-
бота, але вона так само-
віддано до неї ставиться. І я
відчуваю її бажання допо-
могти, розрадити. Були такі
випадки, що Наталка при-
бігала до мене й вночі, коли
погіршувався мій стан здо-
ров’я. На будь-які прохання
відгукується одразу ж».

За Іваном Васильови-
чем Наталія Валеріївна
Дзюбан доглядає  не так
давно – з травня цього року,
але він настільки вже  звик
та прив’язався до неї, що не
уявляє  собі свій дім без цієї
гарної вдачі жінки. Вона і в
кімнатах прибере, і нава-
рить їсти, і допоможе  при-
брати город.

У свій час Наталія  закін-
чила залізничне училище,
працювала провідником.
Але згодом, коли народила
діточок (а їх у неї двійко),
перед нею постала пробле-
ма  догляду за ними ,  і вона
звільнилась з роботи .  Але
куди ж  йти працювати, щоб
більше часу знаходитись з
дітьми.  А тому, отримавши
пропозицію стати  соціаль-
ним працівником, про ро-
боту якого вона знала не з
чужих  слів ( її мати Галина
Петрівна не один рік життя
присвятила цій благородній
справі (до  речі, про неї
наша газета писала минуло-
го року), Наталка, не вагаю-
чись, погодилась, зазда-
легідь знаючи, що справа не
з легких – потрібно до кож-
ної людини знайти індивіду-
альний підхід. Але , мабуть,
щось  передалось Наталці
від матері. Вона чітко ро-
зуміє, що на  плечі соціаль-
ного працівника покладено
одне з найвідповідальніших
завдань -  підтримка похи-
лих громадян, щоденне
піклування про них.

«Потрібно більш за все
любити  свою роботу, -
всміхається Наталія Вале-
ріївна, - треба поважати
людей, які звертаються по
допомогу. А всьому цьому
мене навчила моя найдо-
рожча людина – мати».

Напередодні свята хо-
четься побажати цим слав-
ним жінкам бодрості, по-
більше щасливих моментів
в житті та сонечка в душі.

Галина ДОЛИНСЬКА
Фото Василя
ПЕРЕДЕРКА

 

Починаючи з 2001 року,
Фонд соціального страху-
вання від  нещасних ви-
падків на виробництві та
професійних захворювань
проводить роботу щодо
своєчасного відшкодування
шкоди, заподіяної працівни-
ку внаслідок ушкодження
його  здоров’я на вироб-
ництві або в разі смерті пра-
цівника.

З моменту настання не-
щасного випадку Фонд про-
водить виплату допомоги у
зв’язку з тимчасовою втра-
тою  профес ійно ї  пра -
цездатності до її відновлен-
ня або встановлення інвал-
ідності. Так, за 10 місяців
2012 року за допомогою
відділення четверо потерп-
ілих отримали допомогу у
зв’язку з тимчасовою втра-
тою професійної працез-
датності   на загальну суму
22,197 тис. гривень.

На обліку у відділенні
знаходяться 104 справи, по
яких проводяться страхові
виплати, з них – 100 справ
інвалідів 1-3 груп та 4 осо-
бові справи - по втраті году-
вальника. З початку року
відшкодовано страхових
виплат на загальну суму
723 тис. гривень.

На реалізацію соціаль-
них ініціатив Президента
України правлінням Фонду
розроблено механізм осу-
часнення щомісячних стра-
хових виплат особам, яким
вони були призначені до
2007 року. Після виконання
постанови правління Фонду
«Про проведення перера-
хунку щомісячних страхових
виплат потерпілим та чле-
нам їх сімей у 2012 році» та
проведених перерахунків
страхових виплат їх розміри
підвищились в середньому
на 132,87 гривень.

Другим етапом осучас-
нення страхових виплат по-
терпілим та членам їх сімей
стало прийняття правлін-
ням Фонду постанови № 31
від 21.09.2012 року «Про

внесення змін до постано-
ви правління Фонду від
30.03.2012 р. №15».

Дія зазначеної постано-
ви стосується потерпілих та
членів їх сімей, які отриму-
ють щомісячні страхові вип-
лати станом на 01.09.2012
року та яким перерахунок
цих виплат здійснювався
відповідно до частини дру-
гої статті 29 Закону України
«Про загальнообов’язкове
державне соціальне страху-
вання від нещасного випад-
ку на виробництві та про-
фесійного захворювання,
які спричинили втрату пра-
цездатності» до 01.03.2007 р.

В результаті проведено-
го перерахунку та осучас-
нення страхових виплат по-
терпілим та членам їх сімей
щомісячні страхові виплати
з 1 вересня збільшуються в
середньому на одного по-
терпілого на 140,13 грн.

Велика увага у відділенні
приділяється відновленню
здоров’я та працездатності
потерпілих. Для надання
оперативної медичної допо-
моги потерпілим відділен-
ням укладено угоду з апте-
кою в м. Котовськ. З початку
року потерпілим надані ме-
дико-соціальні послуги на
загальну суму 32597 гри-
вень. За індивідуальними
програмами реабілітації 6
чоловік  були оздоровлені в
санаторно-курортних зак-
ладах України.

З початку діяльності
відділення четверо інвалідів
внаслідок трудового каліцт-
ва безкоштовно отримали
спеціальні легкові авто-
мобілі «Славута».

Працівники відділення
виконавчої дирекції Фонду в
Котовському районі і надалі
докладатимуть максимум
зусиль для забезпечення
виконання статутних на-
прямів діяльності Фонду.

Олексій  ВАСИЛЬЄВ,
начальник відділення
Фонду в Котовському

 районі

Культура


