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15 травня 2012 року під голо-
вуванням Володимира Синька і
Олега Бордюжі відбулась нарада
апарату райдержадміністрації, ке-
рівників служб району, сільських
голів. Завідувач сектором з питань
будівництва відділу містобудуван-
ня, архітектури і ЖКГ Олег Власов
доповнив звіт про проведення опа-
лювального сезону, який він озву-
чив на попередній нараді,  аналі-
тичним матеріалом   та ознайомив
з планом підготовки до нового опа-
лювального сезону, зокрема, зау-
важив на необхідності заміни ди-
мової труби в Федорівському НВК
І-ІІ ст.,водогрійного котла в Ново-
селівській ЗОШ І-ІІІ ст, теплотраси
в Косівській ЗОШ тощо.

Також на нараді з інформацією
виступила перший заступник на-
чальника управління Пенсійного
фонду в м. Котовськ і Котовсько-
му районі Людмила Поповська,
яка відзначила, що, якщо в першо-
му кварталі 2011 року до управлі-
ння звернулося 2475 осіб, то за
відповідний період  2012 року
лише 87 осіб. Таке зменшення зу-
мовлене тим, що значно скороти-
лась кількість звернень такої ка-
тегорії, як діти війни. За рішенням

Отделение № 7 «Имексбан-
ка» начало свою деятельность
23 февраля 2001 года. На сегод-
няшний день в отделении рабо-
тает 29 молодых (средний воз-
раст 29 лет) высококвалифици-

рованных специалистов, хоро-
шо знающих и любящих свою
работу.

Отделение представляет ши-
рокий спектр операций как для
юридических, так  и для физичес-

Офіційно 

 

Ко Дню банковских работников

Василя Петровича Галушку, 34
роки відпрацювавшого на шахті в
Єнакієвому і втратившого 60% пра-
цездатності, ми зустріли в  при-

міщенні управління агропромисло-
вого розвитку райдержадміністрації:
він прийшов у відділення виконав-
чої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків
на виробництві та професійних зах-
ворювань (воно  розміщається в цієї
ж будові), щоб вияснити, чи не зат-
римуються виплати за березень
2012 року.

Як це буває завжди, працівники
відділення оперативно перевірили
списки, зв'язались з банком  та ви-
явили, що  причин для хвилювання
не існує.  Того ж дня пенсіонер-
інвалід отримав належну суму, яка,
до речі, була вищою за звичайну.
Чому?

В розмові Василь Петрович вис-
ловив подяку своєму, як  він сказав,
землякові – Віктору Федоровичу
Януковичу, завдяки соціальним
ініціативам якого додатково перера-
ховуються страхові виплати потер-
пілим на виробництві, яким ці вип-
лати були призначені до 1 січня
2006 р.

Тож, В. П. Галушка один із 3500
потерпілих на виробництві, які вже
отримують підвищені страхові вип-
лати в Одеській області.

Соціальні ініціативи
Президента:
 конкретика

охорона праці та соціальне страхування

Профілактика - це важливо!

Статистичні дані про травма-
тизм на підприємствах регіону
засвідчують досить високий
рівень нещасних випадків на
виробництві. І хоча за останні
роки намітилась стійка тенден-
ція до зниження кількості трав-
мувань працівників,  обстанов-
ка залишається напруженою.
Зокрема, тільки за один рік (за
даними 2011 року) на підприєм-
ствах, організаціях та в устано-
вах Одеської області  трапилось
219 страхових  нещасних ви-
падків, в тому числі 17 зі
смертельними наслідками. А
якщо брати країну в цілому,
то за останній рік травмува-
лося   10657 працівників,
загинуло - 685.

Саме найцінніше - життя.
Справа збереження життя і
здоров’я - найважливіша.
Пріоритет цих питань над
будь-якими іншими в процесі
суспільної праці не повинен
залишатись гарною декла-
рацією, а повсякчасно реал-
ізовуватись в конкретних
справах.

- В цьому сенсі роль проф-
ілактики виробничого травма-
тизму не повинна бути недооці-
нена, - вважають у відділенні ви-
конавчої дирекції Фонду соц-
іального страхування від не-
щасного випадку на вироб-
ництві та професійних захво-
рювань у Котовському рай-
оні.

Профілактика - один із
основних напрямків роботи
відділення. Характерно, що
ефективною ця робота може
бути тільки при реалізації
важливих принципів соц-
іального партнерства. Вели-
чезне значення має і форму-
вання свідомого відношення
кожного учасника суспільно-
го виробництва до питань без-
пеки в цілому та до особистої
безпеки.

В рамках тижневика, приуро-
ченного до Всесвітнього дня охо-

рони праці, в  нашому районі,
здійснено цілу низку профілактич-
них заходів. Особливо цікавими та
корисними були заходи, що прово-
дились серед дітей та підлітків.

Запам’ятались відкриті уроки в
школах та екскурсії старшоклас-
ників на кращі підприємства міста.

Учасники з задоволенням зану-
рювались не тільки в сучасні реалії
виробництва, а й знайомились зі
славними сторінками історії їх ста-
новлення.

Директор Борщівського НВК І-ІІІ
ст. Тетяна Пепоян  простими сло-
вами оцінила зусилля адміністрації

вагонного депо станції Котовськ:
«Приємно, що в наш нелегкий час
є такі чудові колективи, які бережуть
історію. Приємно, що адміністрація
дбає про працівників. Приємно, що

у відділення Фонду та виробнич-
ників склались партнерські відно-
шення.

Профілактика - це важливо!»
Власна інформація

ких лиц, чем в полном объеме и
оперативно удовлетворяет по-
требности клиентов. В городе фун-
кционируют пять отделений, боль-
шинство из которых работают в
выходные и праздничные дни. Так-

же для удобства жителей установ-
лено пять банкоматов, один из ко-
торых работает круглосуточно.

Обслуживание физических
лиц с помощью пластиковых карт
(пенсии, пособия, зарплаты и др.

выплаты) – одно из многих на-
правлений, которыми занимается
отделение. Для обеспечения каче-
ственной и бесперебойной рабо-
ты в этом направлении создан сек-
тор по работе с пластиковыми кар-
тами, в котором работают опыт-
ные и квалифицированные эконо-
мисты (на фото). Ими обслужива-
ется более 10000 карт, и с каждым
днем это число увеличивается.

Данный сектор взаимодейству-
ет с различными службами горо-
да и района, что позволяет значи-
тельно ускорить работу, связан-
ную с обработкой информации и
зачисления средств, а значит со-
кращает время на обслуживание
клиента (открытие счета, изготов-
ление доверенности, получение
карты, получение денежных
средств). Для удобства обслужи-
вания физических лиц предостав-
ляется более 20 банковских про-
дуктов – SMS-информация, карт-
ридеры, мобильные депозиты,
кредитование с помощью ПК и т.д.

За быстрое и высококвалифи-
цированное обслуживание  клиен-
ты «Имексбанка» очень призна-
тельны всем сотрудникам отделе-
ния и присоединяются к общим по-
здравлениям по случаю Дня бан-
ковского работника.

Подготовила
               Галина ДОЛИНСКАЯ
   Фото Василия ПЕРЕДЕРКО

судів  їм йдуть нарахування на кар-
тки, проте виплати ще не здійсню-
ються. Також роз’яснила ситуацію
з затримкою видачі пенсійних по-
свідчень, яка виникла з вини
підприємства, що їх виготовляє.
На теперішній час   це питання по-
ступово вирішується.

Начальник відділу культури
Ольга Шапран повідомила, що 27
травня відбудуться традиційні уро-
чистості до Дня захисту дітей в с.
Коси о 10.00. Запросила представ-
ників всіх сільських громад взяти
в них участь.

Михайло Левицький, началь-
ник інспекції захисту рослин Ко-
товського району, в своєму виступі
проінформував про стан заражен-
ня рослин американським метели-
ком та розповсюдження амброзії.
Наголосив на необхідності поси-
лення боротьби з цими шкідника-
ми, дав конкретні рекомендації.

На нараді було озвучено рей-
тинг сільських рад за основними
напрямками діяльності.

З усіх питань голова райдержад-
міністрації дав відповідні доручен-
ня.

Власна інформація

заснування та  діяльності
підприємства у вагонному депо
Котовська. Сьогоднішні праців-
ники бережно підтримують і до-

повнюють те, що над-
бано роками. А почи-
налося все ще в 1967
році, коли старий за-
лізничний вагон, по-
будований  в  1904
році, довелося ре-
монтувати в черговий
раз (до цього  його ка-
пітально ремонтува-
ли в 1950 році). За де-
яких причин він дещо
затримався в депо .
Слюсарі, що його рес-

таврували, Т. Т. Гурський, Н. М.
Митник, В. С. Кубік, Н. С. Жос, В.
С. Заволока, А. С. Олейник, В. І.
Чепурной та інші залишали в ньо-
му свої оглядові ліхтарі та інші
інструменти. Згодом виникла про-
позиція тимчасово влаштувати тут
музей. Так, з 1968 року вагон №
427721 (знімок вгорі)  залишився
на постаменті в вагонному депо
Котовська. Тут зберігається уні-
кальна (підкреслюю) колекція
форменого одягу та освітлюваль-
них приладів (більше 20 ліхтарів),
що ними користувалися працівни-
ки залізниці різних часів, а також
на стендах викарбувані імена тих,
хто стояв у витоків створення цьо-
го підприємства.

У далекому 1933 році в Бірзулі
(таку тоді назву носило  наше
місто) був організований 9-й вагон-
ний участок Південно-західної за-
лізниці, начальником якого був
призначений І. І. Панасенко. Зго-
дом, у 1938 році, цей структурний
підрозділ було перейменовано в 2-
е відділення Одеської залізниці,

18 травня – Міжнародний день музеїв

 

начальником якого було призначе-
но І. А. Філіпченка, а в 1947 році
перейменовано у вагонне депо.

Один із стендів музею свідчить
про те, що в роки Вели-
кої Вітчизняної війни
більше 20 працівників
вагонного депо пішли
воювати в діючу армію.
Багато з них не повер-
нулися. А Андрій Івано-
вич Зарічний (1924 р.н.)
та Анатолій Іванович
Голік (1918 р.н.) ще й
сьогодні шановані люди
у колективі. Багато тих,
хто стояв у витоків зас-
нування вагонного
депо, залишили по собі
добрий слід. Серед них
Н. Д. Крицак, А. Я. Філо-

ненко, В. А. Карнау-
ха, М. В. Пашинсь-
кий, Л. П. Мунтян, А.
Ф. Гаврилюк, А. В.
Боярська. Їх по пра-
ву вважають заснов-
никами трудових ди-
настій залізничників
нашого міста.

Більше 20 років
керував підприєм-
ством (1938 – 1960
р.р.) І. А. Філіпченко,

довгий час тут працювали В. П. Ве-
личко, М. С. Севастьянов, П. К.
Добрянський та інші.

Велику краєзнавчу роботу про-
водять тут і сьогодні. Людмила Ан-
дріївна Охріменко (на знімку) ви-
конує обов’язки хранителя і екс-
курсовода музею на добровільних
засадах. Сюди часто на екскурсію
приходять учні міських та
сільських шкіл.  Л. А. Охріменко
проводить екскурсію, звертаючи
увагу учнів та стрімке удоскона-
лення умов праці залізничників,
технічне оснащення виробництва,
розповідає про історичне минуле.
Вона бачить, як горять очі дітей,
що оглядають експонати.

Отже, музей сьогодні відіграє
велику просвітну, пізнавальну та
краєзнавчу роль, особливо в житті
підростаючого покоління, і слу-
жить цікавим місцем збереження
минувшини.

Ольга ФЕДОРОВИЧ
Фото Василя ПЕРЕДЕРКА

Вартість індивідуальної передплати на 1 місяць - 7 грн,
для підприємств,  установ, організацій - 12 грн.

Наш передплатний індекс 62 595.
БУДЬТЕ З НАМИ!

ОГОЛОШУЄТЬСЯ
ПЕРЕДПЛАТА   на  газету  «Котовські вісті»

на ІІ півріччя 2012 року!


