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НОВИНИ З ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ НОВИНИ З ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ НОВИНИ З ПАРТІЄЮ РЕГІОНІВ

Соціальні ініціативи Президента Шановний Володимир Пантелійович
КАШУЛЬСЬКИЙ!

Щиро вітаю Вас з Днем народження!
Бажаю міцного здоров’я, родинного благополуччя,

щастя та невичерпного натхнення у професійній діяль-
ності.
Успіхів Вам, здійснення усіх заповітних мрій і споді-

вань та нових здобутків на благо рідного краю.Нехай
доля завжди буде прихильною до Вас, а майбутнє бага-
тим на радощі та світлі події.

З повагою
народний депутат України                 Леонід КЛІМОВ

Проблема, яку передбачається вирішити:
У 2001 році створено Фонд соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві.
На даний час понад 310 тис. шахтарів-інвалідів і інших

потерпілих на виробництві та членів сімей потерпілих от-
римують щомісячні страхові виплати.

Перерахунок цих виплат з 2001 року не забезпечував
відповідного осучаснення, що призвело до соціальної
несправедливості.
Перерахунок здійснювався на коефіцієнт збільшення за

попередній рік середньомісячної реальної заробітної плати
у галузях економіки, а необхідно було - на коефіцієнт
збільшення середньомісячної номінальної заробітної плати
у галузях економіки. Різниця у виплатах досягає більше
двох разів.

Суть пропозиції Президента України:
З квітня 2012 року запровадити осучаснення щомісяч-

Запровадження соціально справедливого рівня щомісяч-
них страхових виплат шахтарям-інвалідам та іншим потер-
пілим на виробництві і членам сімей потерпілих
Забезпечити поетапне, починаючи з квітня 2012 року,

осучаснення призначених у минулі роки страхових вип-
лат потерпілим від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань (доручення Президента Украї-
ни від 15.03.12)

них страхових виплат для зазначених осіб на ко-
ефіцієнт збільшення середньомісячної номінальної
заробітної плати штатних працівників у галузях економ-
іки за 2011 рік;

Поетапно осучаснити ці виплати за минулі роки.

Очікуваний результат від реалізації соціальної
ініціативи:
У середньому 310,7 тис. осіб шахтарів-інвалідів, інших

потерпілих на виробництві та членів їх сімей, отримають
щомісячно додатково з березня 2012 року 371 гривню.

Механізми реалізації соцініціативи:
Фонд соціального страхування від нещасних випадків

на виробництві забезпечить виплату збільшених щомі-
сячних страхових виплат без надання додаткових до-
кументів від постраждалих.

Розміри цих виплат підвищено з березня 2012 року,
вони будуть виплачені протягом квітня-травня 2012 року.

Поточний стан реалізації соціальної ініціативи:
Усі рішення з цього питання щодо перерахунку

щомісячних страхових виплат з березня 2012 року
прийняті правлінням Фонду соціального страхуван-
ня від нещасних випадків на виробництві.
Додаткові видатки: близько 380 млн. гривень додат-

ково передбачено у бюджеті Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків на виробництві.

Котовчанка Браіла Марія Михай-
лівна - одна з тих, хто постраждав
від нещасного випадку на вироб-
ництві: в 1975 році вона стала інва-
лідом ІІІ-ої групи. З 2002 року - на
обліку в Котовському відділенні Фон-
ду соціального страхування.
Реалізація соціальних ініціатив

Президента України В. Януковича
дала можливість підвищити соц-
іальні стандарти життя жінки: з 1

В селах району розпочалась акція збору підписів на
підтримку Законопроекту  Верховної Ради України «Про
засади мовної політики». Активісти районної організації
Партії регіонів проводять роз’яснювальну роботу щодо
змісту цього законопроекту.
На знімках вверху: в селищі Борщі, посередині – в с.

Бочманівка, внизу – в с. Качурівка.

березня 2012 року страхові виплати М. М. Браілі зросли
на 218,25 грн. Якщо в 2002 році щомісячні страхові вип-
лати складали 274,04 грн, то сьогодні вони зросли до
1257,87 грн.  Крім того, за період перебування потерпілої
на обліку, інвалід отримала безкоштовну путівку для са-
наторно-курортного лікування, двічі їй поміняли протези,
ортопедичне взуття та палицю.
М. М. Браіла: «Ображатися нема на що. Більше 200

гривень прибавки до пенсії - це відчутна для мене сума».

Едуард Матвійчук: «Народный бюджет» - это пост-
роение новых отношений между людьми и властью»
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Свій візит до Одеси він почав із відвіду-
вання одного з кращих підприємств регіону
- ВАТ «ІнтерХім». Віце-прем’єр, пройшов-
шись по цехах, поділився останніми досяг-
неннями уряду - розповів про підвищення

пенсій для 13 мільйонів пенсіонерів, вип-
лату по боргах Ощадбанку СРСР, а також
про прийдешнє поліпшенні ситуації з нови-
ми робочими місцями після прийняття за-
кону про зайнятість, підготовленого Мінсоц-
політики.

Аграрний сектор

 

7 червня віце-прем’єр-міністр України – Міністр соціаль-
ної політики України Сергій Тігіпко відвідав Одесу, щоб пере-
вірити, як на місцях йде виплата компенсацій вкладникам
Ощадбанку, підвищення пенсій та інших соціальних виплат

Не обійшлося в Одесі і без гострих пи-
тань. Наприклад, місцеві журналісти поціка-
вилися, чому ж тільки через два роки пере-
бування при владі Президент і уряд ініцію-
вали підвищення соціальних стандартів? «З

тією економічною спадщиною, яку ми
отримали від попередників, питання
про підвищення пенсій навіть підніма-
ти не можна було. Нам залишили краї-
ну без бюджету, з 30-мільярдним деф-
іцитом Пенсійного фонду. Про яке
підвищення пенсій могла йти мова?
Зараз ми привели економіку до тями,
отримали економічне зростання, наве-
ли порядок в бюджеті, і тепер найголов-
ніше - боротьба з бідністю», - пояснив
Сергій Тігіпко.

   По дорозі в ОДА віце-прем’єр, по-
бачивши відділення «Ощадбанку», не-
сподівано вирішив особисто подивити-
ся, як видають  гроші вкладникам
Ощадбанку СРСР в Одесі. Треба ска-
зати, що на відміну від 2008 року на-
товпів перед банком не було. Відділен-

ня працювало в звичайному режимі.
Сергій Тігіпко залишився задоволений

організацією і повідомив, що компенсації бу-
дуть виплачувати не тільки в цьому році, а і
в 2013-му, 2014-му та наступних роках.

   Прес-служба облдержадміністрації

В связи с недавним празднованием Дня
медицинского работника коллектив родиль-
ного отделения городской больницы от име-
ни рожениц нашего города и района выра-
жает искреннюю благодарность семье Бе-
ликовых - Игорю Романовичу и Полине
Александровне - за их чуткие и теплые сер-
дца, за их не скудеющие руки. Вот уже на
протяжении 12 лет они оказывают благотво-
рительную помощь родильному отделению.
Первая помощь была оказана еще до рож-
дения второго ребенка в семье в виде не-
достающих в то время медикаментов для
выхаживания недоношенных детей. В пос-
ледующем ежегодно, без напоминаний и
просьб, регулярно осуществлялась матери-
альная помощь отделению. Наверное, уже
сложно все досконально вспомнить:  и стро-

зволяет создать для женщин нашего горо-
да и района комфортные условия для по-
явления на свет их малышей – будущих
граждан нашей Украины. Еще раз огромное
спасибо, низкий поклон, искренне пожела-
ние здоровья всей Вашей семье, и пусть
врачи Вам понадобятся только в качестве
добрых друзей.

* * *
Также  выражаем искреннюю благодар-

ность семье Лозовских - Анатолию Никола-
евичу и Галине Владимировне  - за мате-
риальную помощь отделению, которую они
оказывают уже не первый год. В этом году
ими было специально было заказано 6 пе-
ленальных столов, один из которых нахо-

Цій темі був присвячений семінар, що
відбувся минулої п’ятниці в с. Стара
Кульна на базі СТОВ «Старокульнянсь-
ке».

Участь у семінарі взяли
В. П. Синько, голова рай-
держадміністрації, О. М.
Бордюжа, голова районної
ради, керівники та спеціа-
лісти сільськогосподарсь-
ких  організацій  та
підприємств району,
сільські голови, спеціалі-
сти інших організацій, при-
четні до збирання врожаю.
Семінар відкрив В. П.

Синько, голова райдержад-
міністрації, наголосивши, що
жнива стартували. «Складні
погодні умови не на боці аг-
раріїв. Тому сьогодні, як ніко-
ли, потрібно зосередити усі
знання і уміння, аби вчасно і

без втрат зібрати вирощене», - наголосив

На особливостях підготовки насіння та
апробації насіннєвих ділянок до посівної-
2013 наголосила Т. С. Столбова, начальник

Котовської державної
насіннєвої інспекції, а
М. А. Левицький, голов-
ний державний інспек-
тор захисту рослин Ко-
товського району, дав
рекомендації щодо за-
хисту сільгоспкультур
від пошкоджень різного
роду шкідниками.
Також в роботі сем-

інару взяли участь і ви-
ступили  С . Ф. Доб-
рянський, начальник
Котовського райвідділу
ГУ Держтехногенбезпе-
ки в Одеській області,
О. М . Васильєв , на-
чальник відділення ви-
конавчої дирекції Фон-

Благотворительность
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сложно все досконально вспомнить:  и стро-
ительные материалы для качественного
ремонта, и обогревательные приборы, бой-
леры, электроплитки. За прошедший год
семьей Беликовых для женщин-рожениц
были приобретены дорогостоящие и очень
качественные кровевосстанавливающие
препараты, которые помогли стабилизиро-
вать здоровье именно малоимущим роже-
ницам нашего города. Также были приоб-
ретены электронные весы, электронные
градусники, была оплачена путевка на кур-
сы повышения квалификации неонатологу
З. В. Тарасовой.
Печатая эту маленькую, может быть,

несколько суховатую благодарность, мы хо-
тим, чтоб жители нашего города и района
знали, что есть бизнесмены, которым не-
безразлична судьба медицины, а значит, и
здоровье их земляков, Ведь этот весомый
вклад в родовспомогательную службу по-

15 июня 2012 г. в шахматно-шашечном
клубе города Котовск состоялись сорев-
нование по шашкам-64 среди  инвалидов
по зрению, посвященное ЕВРО-2012. В
соревновании приняли участие 16 шашис-
тов с раздельным зачетом среди мужчин и
женщин.   В результате упорных шашечных
баталий 1 место среди женщин заняла
Харьковская Татьяна, победившая всех со-
перниц , 2 место у  Вербецкой Татьяны, тре-
тьей стала Петрановская Галина (соответ-
ственно 10, 8 и 6 очков из 10 возможных);
4,5,6 места заняли  Журавлева Инна, Крой-
тор Лидия и Пискун Елена. Среди мужчин
1 место занял Голоднюк Юрий, 2 место -
Градежда Василий,  3 место - Гонтарь Ва-
силий (16,14 и 10 очков  из 18 возможных).
4,5,6,7 места заняли  Харьковский Андрей,
Пляцко Юрий, Пушкарь Леонид, Сорокалет
Захар. Призеры соревнования были    на-
граждены        медалями    соответствующе-
го    достоинства    и    грамотами соответ-
ствующей степени.  А все участники -  де-
нежными призами и ценными подарками.
По окончании соревнований для всех уча-
стников был организован сладкий стол.
Необходимо отметить, что подобное со-

ревнование не могло бы состояться без
помощи спонсоров. Прежде всего, неуто-
мимая работа Варецкого Бронислава Ста-
ниславовича, председателя общества сле-
пых КПО, позволившая привлечь спонсо-
ров, Вячеслава  Милитоновича Гашибаязо-

 

ва - председателя Одесского областного
центра по физической культуре и спорту
инвалидов «Инваспорт», предоставившего
медали, грамоты, сувениры всем участни-
кам соревнований. Большое спасибо от
участников и судей Ирине Константиновне
Коломийчук - начальнику управления тру-
да и социальной защиты, принявшей непос-
редственное участие в организации сорев-
нований, а также  предпринимателям Тать-
яне Степановне Понеполюк, Людмиле Фе-
доровне Каргачер, представителям Партии
регионов - Вишневскому Николаю Андрее-
вичу, Максименко Валентине        Владими-
ровне, Лысенко Владимиру Петровичу,
оказавшим материальную поддержку для
проведения соревнований.  Постоянная
поддержка обществу слепых оказывается
со стороны начальника ВАТ «Югтехгаз» Па-
сечника Владимира Петровича. Низкий по-
клон городскому голове Анатолию Павло-
вичу Иванову, первому заместителю город-
ского головы Марии Васильевне Мазур, на-
чальнику комитета по физической культу-
ре и спорту  Юрию Владимировичу Мель-
ниченко за предоставленную возможность
провести на должном уровне соревнования
среди людей с ограниченными физически-
ми возможностями.

Валерий  ГУМЕНЮК,
главный судья соревнований, судья

1 - й категории, КМС по шашкам-64

Спорт

Відповідно до статті 17 Закону України
«Про об’єднання громадян» громадські
організації, їх спілки можуть легалізувати
своє заснування шляхом письмового по-
відомлення  територіальному органу
Міністерства юстиції України (реєстраційній
службі), місцевим органам державної вико-
навчої влади, виконавчим комітетам
сільських, селищних, міських рад народних
депутатів
Для легалізації громадської організації

шляхом повідомлення про її заснування до
легалізуючого органу подається заява,
підписана не менш як трьома засновника-
ми громадської організації або її уповнова-
женими представниками. В заяві вказуєть-
ся прізвище, ім’я, по батькові засновників
громадської організації або їх уповноваже-
них представників, рік народження, місце

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
ШЛЯХОМ ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ

ленальных столов, один из которых нахо-
дится в палате интенсивной терапии и был
изготовлен по индивидуальному (удобному
для новорожденных и медперсонала) про-
екту; также было выделено 300 метров ка-
чественного хлопчатобумажного материа-
ла для пеленок. Согласно древней истине,
если Господь благоволит к семье, то спо-
собствует продолжению рода. В этом году
семья Лозовских пополнилась двумя малы-
шами. Желаем им крепкого здоровья, и
пусть на их жизненном пути встречаются
только такие щедрые и отзывчивые люди,
как Анатолий Николаевич и Галина Влади-
мировна.  Еще раз огромное вам спасибо
за ваши отзывчивые сердца.
От имени коллектива  родильного отде-

ления
Надежда ГОРАНИНА,

зав. отделением
Зинаида ТАРАСОВА,

врач-неонатолог

без втрат зібрати вирощене», - наголосив
він.
Далі слово було надано А. Г. Сакарі,

начальнику управління агропромислового
розвитку райдержадміністрації. Андрій Гри-
горович охарактеризував  стан  зернових і
зернобобових культур та особливостей цьо-
горічних умов жнивної кампанії. Зокрема, він
звернув увагу присутніх на те, що тривала
засуха не дає впевненості, що в засіки буде
засипана прогнозована кількість збіжжя.
Тому з усією серйозністю потрібно поста-
витися до організації збиральної кампанії,
аби мінімізувати втрати  під  час  жнив .
Всього  ж  у сільгосппідприємствах райо-
ну до збирання підлягає 25324 га ранніх зер-
нових, в тому числі озимих культур – 20553
га, з яких 13575 га озимої пшениці, 6978 га
озимого ячменю, 375 га гороху, 200 га греч-
ки, 10 га проса. Планується в збиральній
кампанії 2012 року задіяти 106 одиниць тех-
ніки, з яких 42 високопродуктивні комбай-
ни.
Також Андрій Григорович відзначив, що

дві третини культур, які підлягають до зби-
рання в  цьогорічному сезоні, через
відсутність вологи в грунті низькорослі, а це
створює певні незручності для сучасної тех-
ніки.
І. А . Цуркан, Старокульнянський

сільський голова, привітав присутніх на го-
стинній землі, ознайомив  із інфраструкту-
рою села, а керівники місцевих сільгосппі-
дприємств В. М. Шевчук (СТОВ «Старокуль-
нянське») та Б. П. Шевчук (ТОВ «Луч А. Б.»)
охарактеризували свої господарства.

конавчої дирекції Фон-
ду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві, А. І. Гладкий, спец-
іаліст ПП. «Вишневе», О. Г. Пашали, менед-
жер торгової фірми «Бізон-Тех», В. В. Ва-
сильківський, спеціаліст «Техноторгу».
У своєму заключному слові В. П. Синь-

ко коротко охарактеризував сьогоднішній
стан справ у районі. Зокрема, наголосив на
тому, що проводяться ремонти шкіл ,
шкільних котелень, дитсадків, амбулаторій,
Будинків культури, сільських доріг. Деякі з
них, як от Старокульнянський Будинок куль-
тури (1 млн грн), Малофонтанський дитса-
док (1 млн грн) та інші фінансує держава,
деякі ремонти проводяться за кошти  місце-
вих  чи районного бюджетів.  Днями у рай-
оні розпочалася диспансеризація населен-
ня. Планується зробити близько 70 виїздів
медичних фахівців у села району, аби охо-
пити різні категорії населення. Також в цьо-
му році буде проведено реорганізацію
«Швидкої допомоги». «Все це потребує
значних фінансових затрат та людського
взаєморозуміння, - сказав Володимир Пав-
лович, - та я сподіваюся, що усі ми спільно,
об’єднавши свої професійні знання та умі-
ння, доведемо розпочаті справи до успіш-
ного завершення. Бо інакше не можна».
На завершення роботи семінару праців-

ники районного Центру культури і дозвілля
продемонстрували свою майстерність, зап-
ропонувавши увазі присутніх цікаву концер-
тну програму.

Ольга ФЕДОРОВИЧ
Фото автора

постійного проживання, назва організації
і місцезнаходження центральних статутних
органів, основна мета діяльності гро-
мадської організації. Підписи в заяві по-
винні бути завірені в установленому зако-
ном порядку. До заяви також додаються
протокол установчих зборів, статут (поло-
ження) організації та відомості про склад
керівних органів, а при легалізації шляхом
повідомлення місцевого осередку зареє-
строваної громадської організації – також
копію статуту (положення) та свідоцтва про
реєстрацію громадської організації, засві-
дчені у встановленому законом порядку
(нотаріально чи реєструючим органом).
Реєстраційний збір при легалізації шляхом
повідомлення не сплачується.

 Наталія КРУТЦЕВА,
начальник реєстраційної служби


