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К сожалению, никто из нас не застрахован от производствен-
ных травм, травм в быту. Так и Борис Васильевич Химик стал инва-
лидом в 43 года: выполняя работу по обслуживанию пожарного
инвентаря (был водителем пожарной машины на Чубовском КХП),
упал с высоты и получил несколько переломов костей и раздроб-
ление голеностопного сустава. Трагедия и для него лично, траге-
дия и для семьи (двое несовершеннолетних детей), да и тяжелая
психологическая травма –
шутка ли, в расцвете сил чув-
ствовать себя беспомощ-
ным человеком.

Но поддержала семья,
жена Татьяна Ивановна,
родные и близкие. Не остал-
ся в стороне и Фонд соци-
ального страхования от не-
счастных случаев на произ-
водстве. Котовское отделе-
ние Фонда за счет взносов
на социальное страхование
оплатило больничный лист
(почти 4 месяца), после об-
следования на травматоло-
гической МСЕК было уста-
новлено 80 %  утраты трудо-
способности и как следствие
- вторая группа инвалиднос-
ти. Сразу же после этого от-
деление Фонда назначило
одноразовую  и ежемесячные страховые выплаты. Для более эф-
фективной реабилитации в феврале 2004 года было предоставле-
но бесплатное санаторно-курортное лечение. После этого каждые
три года Борису Васильевичу представлялись бесплатные путевки
в санатории соответствующего профиля. Как он говорит сам, не
знает, смог ли ходить, если бы не санатории.

По прошествии нескольких лет был переведен на 3 группу ин-
валидности, устроился на работу в Новоселовскую школу охранни-
ком. И по-прежнему получает ежемесячные страховые выплаты
от Фонда социального страхования, которые за последний год, бла-
годаря социальным инициативам Президента Украины,  повыша-
лись дважды.

Со своей бедой не остался один на один.
Петр ГОЛУБКОВ,

заместитель начальника Котовского
отделения фонда

 

 

У Новоселівці продовжуються
роботи на двох об’єктах «Народ-
ного бюджету»: в сільському Бу-
динку культури вже встановлені
двері та металопластикові віконні
рами на фасадній стіні, в дитячо-
му садку незабаром закінчать
вставляти віконні рами.

Нового вигляду набула і зона
відпочинку перед Будинком куль-
тури завдяки встановленому не-
щодавно ігровому дитячому май-
данчику: різноманітні гойдалки,
міні-карусель, горка. Юні ново-

На нараді в райдержадмініст-
рації, яку проводила в. о. голови
райдержадміністрації Ірина Ску-
діло, обговорювалось питання
щодо реалізації першочергових
завдань, спрямованих на забез-
печення розвитку системи освіти
району. Начальник відділу освіти
Віктор Герасименко, аналізуючи
виконання заходів, більш доклад-
но зупинився, зокрема, на розвит-
ку мережі дошкільних навчальних
закладів, яких на теперішній час в
районі 14 («чисті» дитячі садки і в
складі навчально-виховних комп-
лекс ів) ,  в ідсоток  охоплення
дошкільною освітою в навчальних
закладах складає 32%. З метою
більшого задоволення потреб
населення в дошкільній освіті пе-
редбачається відновити роботу
Борщівського ДНЗ «Сонечко» (на
50 місць), відкрити дошкільні гру-
пи  в  Малофонтанському (30
місць), Станіславському (20
місць ), Мардарівському (40
місць), Петрівському (20 місць),
НВК, побудувати дитячий садок в
с . Липецьке. Також доповідач
підкреслив, що мережа загально-

 

освітніх навчальних закладів
відповідає запитам населення, а
автобусний парк відділу освіти
налічує 22 одиниці, що дозволяє
повністю  забезпечити підвіз в
школи і додому 540 учнів. Фактич-
на потреба у придбанні шкільних
автобусів складає 2 одиниці для
заміни тих, що виробили свій ре-
сурс.

Головуюча на нараді Ірина
Скуділо звернула увагу на не-
обхідність обладнання внутрішніх
вбиралень в школах і поставила
завдання - до кінця року закінчи-
ти роботи з цього питання в усіх
без виключення школах.

Начальник архівного відділу
Ольга Войтенко доповіла про ви-
конання завдань щодо інформо-
ваності населення, зокрема, цьо-
го року було дано відповіді на 550
запитів, було задіяно більше 1,5
тисячі одиниць зберігання. З
найбільш актуальних питань на
шпальтах місцевих газет розміще-
но шість статей.

З деяких питань реформуван-
ня галузі охорони здоров’я висту-

пив головний лікар району Олек-
сандр Жуковський. В наступному
році, відзначив О. Жуковський,
розпочнуться реальні зміни. Так,
вже проводиться робота щодо
виведення відділення «швидкої
допомоги» з структури міської
лікарні, буде утворена самостійна
служба з 7-9 станцій «швидкої до-
помоги» по всій області (в Ко-
товську залишається); з нового
року буде створено Центр меди-
ко-санітарної допомоги як юри-
дична особа (це служба сімейних
лікарів і працівників сільських
медичних установ), передбачаєть-
ся і реорганізація Новоселівської
дільничної лікарні. Все це прохо-
дитиме поступово, у відповідності
з розпорядчими документами.

На закінченні наради Ірина
Скуділо звернула увагу податкової
інспекції, управління Пенсійного
фонду, сільських голів на питання
наповнення районного і сільських
бюджетів за рахунок більш інтен-
сивної  і ефективної роботи з плат-
никами податків - як юридичних,
так і фізичних осіб.

Власна інформація

: КРОК ЗА КРОКОМ


