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Щомісячна грошова допомога
особі, яка проживає разом з інва-
лідом І чи ІІ  групи внаслідок псих-
ічного розладу, який за висновком
лікарського медичного закладу
потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним, на-
дається відповідно до статті 5 За-
кону України « Про психіатричну
допомогу» у грошовій формі.
Допомога на догляд надаєть-

ся у розмірі мінімальної заробіт-
ної платні.
Розмір допомоги на догляд

розраховується як різниця між
трьома прожитковими мінімума-
ми на кожного члена сім’ї за по-
передні шість місяців, але не
може бути більше, ніж мінімаль-
на заробітна плата.
Допомога на догляд надаєть-

ся дієздатній особі, яка зареєст-
рована і постійно проживає на
одній житловій площі з інвалідом
І чи II групи внаслідок психічного
розладу, який  за висновком
лікарської комісії медичного зак-
ладу потребує постійного сторон-
нього догляду, і здійснює догляд
за ним. Допомога на догляд при-
значається на шість місяців і вип-
лачується щомісячно. У разі, коли
особа, яка здійснює догляд за
інвалідом І чи II групи внаслідок
психічного розладу, є непрацюю-

Голова районної державної
адміністрації Синько В.П. провів
чергову апаратну нараду, на якій
про надання   практичної допо-
моги  виконавчим комітетам
сільських рад в питаннях оформ-
лення документів відповідно до
вимог діючого законодавства  до-
повіла начальник архівного
відділу Войтенко О.М. Про підсум-
ки призову громадян України на
строкову військову службу в квітні
– травні 2012 року доповів заступ-
ник військового комісара Котовсь-
ко-Красноокнянського військко-
мату Яцко Г.А. Надано відповідні
доручення.

Управління праці та соціаль-
ного захисту населення інфор-
мує, що відділом допомог УПСЗН
прийнято 85 осіб, призначено та
виплачено 61 допомогу сім’ям з
дітьми, призначено та виплачено
4 державних соціальних допомо-
ги  малозабезпеченим сім’ям.
Відділом персоніфікованого об-
ліку прийнято 72 особи, відкрито
пільгових справ і внесено зміни та
доповнення в 49 особових справ
пільговиків, звірено 119 розра-
хунків і списки пільговиків, нада-
них підприємствами-постачаль-
никами послуг, з даними елект-
ронної бази УПСЗН, забезпече-
но пільговим твердим паливом та
скрапленим газом 44 особи, ви-
дано одну санаторно-курортну пу-
тівку, проведено 6 звірень з
підприємствами  - надавачами
послуг, прийнято 3 акти звірення
від постачальників послуг та виві-
рення сум. Підрозділом соціаль-
них інспекторів обстежено одну
сім’ю з метою підтвердження її
права на призначення допомоги,
здійснено 60 перевірок достовір-
ності інформації про доходи та
майновий стан громадян, що
одержують допомогу, та правиль-
ності призначення соціальних до-
помог, здійснено 2 перевірки
цільового використання держав-

них коштів, що надаються при на-
родженні дитини. Відділом праці
надано 14 консультацій та роз’яс-
нень, перевірено і зареєстрова-
но  1 колективний договір та до-
даток, проведено  1 перевірку
підприємств щодо дотримання
закону про працю та оплату праці,
проведено засідання робочої гру-
пи з легалізації зарплатні та зай-
нятості населення.

Служба у справах дітей по-
відомляє, що відбулися збори оп-
ікунів району. Проведено засідан-

ня комісії з питань захисту прав
дитини з  питання  умов прожи-
вання та виховання малолітніх
дітей в сім’ях Озерової А., Бара-
новської А., Бирсі Л. (с. Дібровка),
Нізейка Л. (с. Домниця).  Надано
2 сім’ям консультації щодо влаш-
тування дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклуван-
ня, в сім’ї громадян України.

Відділом освіти сплановано
основні показники для формуван-
ня даних проекту Державного
бюджету на 2013 рік.

20 червня проведено  нараду
керівників загальноосвітніх шкіл з
питань: про організацію та хід оз-
доровчих заходів у дошкільних та
загальноосвітніх навчальних зак-
ладах влітку 2012 року; про дот-
римання у навчальних закладах

району вимог листа Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України від 27.01.2012 року №1/
9-61 «Про порядок закінчення
навчального року та проведення
державної підсумкової атестації у
загальноосвітніх навчальних зак-
ладах у 2011-2012 навчальному
році»; про якість формування бази
даних на документи про освіту та
підтвердження права випускників
2012 року на нагородження.

22 червня на базі Куяльниць-
кої ЗОШ І-ІІІ ст. проведено засідан-
ня районних методичних об’єднань
педагогічних працівників  району.
Освітніми закладами

здійснюється формування на-
вчальних та річних планів на 2012-
2013 навчальний рік
Управлінням праці та соціаль-

ного захисту населення придба-
но, а службою у справах дітей та
відділом освіти розподілено 75
комплектів шкільної форми для
дітей з малозабезпечених сімей.

Відділ культури та туризму
повідомляє, що в бібліотеці-філії
с. Липецьке відбувся дитячий кон-
курс «Що я знаю, що я читаю».
В Куяльницькому сільському

клубі відбувся концерт до Дня мо-
лоді «Молодість – це радість». В
Будинку культури с. Бочманівка
відбувся вечір для дітей, присвя-
чений Дню Конституції України,
«Україно моя, дорога калинова
красуня».

22 червня в центральній рай-
онній бібліотеці відбулася історич-
на година, присвячена Дню скор-
боти та вшанування пам’яті жертв
війни в Україні «Коли почалась
війна».

24 червня на базі Новоселівсь-
кої сільради відбулося свято, при-
свячене Дню молоді.

Валентина БІЛОУСОВА,
керівник апарату

райдержадміністрації

Відділ організаційно-кад-
рової роботи апарату рай-
держадміністрації повідом-
ляє, що 02 липня 2012 року з
10.00 до 12.00 відбудеться
«Пряма телефонна лінія»
за участі державного адміні-
стратора Іванілова Руслана
Володимировича. Для розг-
ляду запропонована тема:
«Врахування вимог природо-
охоронного законодавства
при подачі заяв дозвільного
характеру».

        Телефон: 2-34-15

Призначення та виплата щомісячної допо-
моги особі, яка проживає разом з інвалідом І
чи II групи внаслідок психічного розладу, який
за висновком лікарської комісії медичного зак-

ладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним

чим пенсіонером, їй призначаєть-
ся допомога на догляд на 12
місяців на підставі заяви та копії
трудової книжки. У разі виникнен-
ня обставин, які можуть вплинути
на право особи на допомогу, ця
особа повинна повідомити про
такі обставини орган, що прово-
дить виплату допомоги.
При призначенні середньомі-

сячного сукупного доходу сім’ї
органи, що призначають допомо-
гу на догляд, мають право корис-
туватися всіма офіційними джере-
лами, які містять інформацію про
доходи громадян, у тому числі
інформацію органів державних
податкових адміністрацій. Для на-
рахування допомоги по догляду
можуть використовуватися відо-
мості про доходи (списки, довід-
ки, дані на технічних носіях, інфор-
мації, інші дані, одержані від
органів праці та соціального за-
хисту населення, органів Пенсій-
ного фонду, центрів зайнятості,
інших підприємств, установ та
організацій).
Призначення і виплата допо-

моги на догляд проводиться орга-
нами праці та соціального захис-
ту населення.

Світлана НАЗАРЕНКО,
начальник управління праці

та соціального захисту
населення

Проведено збори опікунів
району

22 червня 2012 року за ініціативи служби у справах дітей Котовсь-
кої районної державної адміністрації відбулися щорічні районні збо-
ри опікунів та піклувальників.

 В зборах взяли  участь начальник служби у справах дітей районної
державної адміністрації  Ірина Бочарова, завідувачка сектором з пи-
тань опіки та усиновлення служби у справах дітей  Наталія  Кожухар,
начальник відділу державних допомог та соціальних гарантій уп-
равління праці та соціального захисту населення  Паламарчук В.С.,
начальник  відділу з призначення пенсії управління Пенсійного фонду
України у м. Котовськ та Котовському районі Леонтьєва А.П., завідувач
сектором  сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації
Сакара Л.П., провідний  спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді Киріяк Н.П. Були порушені питання щодо розвитку
сімейних форм виховання в районі, стану утримання дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, соціаль-
ного забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, порядку оформлення пенсії по втраті годувальника дити-
ни, оздоровлення дітей, які виховуються під опікою, відповідальності
опікунів за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток підопіч-
них.
Варто наголосити на тому, що  були також розглянуті питання щодо

права дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на
користування пільгами, важливість проходження підопічними щоріч-
ного медичного одягу, щорічного поновлення опікунами (піклувальни-
ками) документів в особовій справі дитини-сироти та дитини, позбав-
леної батьківського піклування, відкриття банківських рахунків на ім’я
дітей, забезпечення житлом дітей вказаної категорії тощо.

Наталія КОЖУХАР,
зав.сектором з питань опіки та усиновлення

служби у справах дітей РДА

Котовська районна державна
адміністрація, органи місцевого
самоврядування, підрозділи
МНС та інспекції Держтехноген-
безпеки  вкрай стурбовані ситуа-
цією, що склалася з виникненням
пожеж на території району в пе-
ріод  високих температур по-
вітря, які можуть привести до
травмування та загибелі людей,
значних матеріальних збитків.
До відома кожного громадя-

нина потрібно донести просту
істину про те, що потрібно берег-
ти природу, дотримуватись еле-
ментарних правил пожежної та
екологічної безпеки . Наш
спільний громадянський обов’я-

 

зок – шанобливо ставитися до
природи. Лише неухильне дотри-
мання вимог екологічної безпеки
в містах, селах, лісах, луках, у по-
лях допоможе не допустити по-
жеж, збереже навколишнє сере-
довище для наших нащадків.

В результаті підпалу сухої
рослинності на окремих ділян-
ках та площах території району
розповсюдження вогню набуло
неконтрольований характер -
виникала загроза лісових по-
жеж, пожеж сільгоспугідь, буді-
вель, пошкодження  об ’єктів
електропостачання, життєдіяль-
ності, інших мереж  та систем
життєзабезпечення.

       Шановні громадяни!
Не залишайте розведений

вами вогонь без догляду! Дбайте
про безпеку, обережність у повод-
женні з вогнем, дотримуючись
правил безпечної поведінки в по-
буті та на природі.
Пам’ятайте, що ваше життя,

стан природного середовища за-
лежить лише від вас самих!
Будьте уважними та відпові-

дальними за свої дії стосовно
розведення вогню на відкритій
території!

Котовська районна
 державна адміністрація

Різке  підвищення  темпера-
тури,  що  зараз    спостерігається
на  території   України, може  бути
небезпечним  для  людей  теп-
ловими  та  сонячними  ударами

Тепловий удар - хворобливий
стан, обумовлений перегрівом
організму в результаті  тривалої
дії високої температури зовніш-
нього середовища.
Сонячний удар  - при перебу-

ванні  на сонці організм швидко
перегрівається,  але за короткий
час не втрачає так багато солей і
мікроелементів, як при теплово-
му ударі. Сонячний удар  менш
небезпечний, ніж тепловий.
Особливо схильні до перегріву

особи, які страждають серцево-су-
динними захворюваннями, ате-
росклерозом, гіпертонічною хво-
робою, вадами серця, ожирінням,
ендокринними розладами, веге-
то-судинною дистонією. Перегрів
легко наступає у дітей віком до 1
року.

Симптоми теплового удару
Легка  ступінь: загальна

слабкість, головний  біль, нудота,
почастішання  пульсу  та  дихан-

 

ня, розширення зіниць.
При  середньому  ступені:

різка  адинамія ; сильний голов-
ний біль з нудотою та блюванням;
оглушеність; невпевненість рухів;
хитка хода; часом непритомний
стан; почастішання  пульсу та ди-
хання; підвищення температури
тіла до 39 - 40 С.

 Важка  форма  теплового  уда-
ру  розвивається  раптово.  Облич-
чя  почервоніле,  пізніше бліде, ци-
анотичне. Спостерігаються  ви-
падки зміни  свідомості  від  лег-
кого  ступеня  до  коми, клонічні і
тонічні судоми, марення, галюци-
нації, підвищення температури
тіла до 41 - 42 С. Летальність 20 -
30%.

Долікарська допомога
ТЕРМІНОВО усунути теплову

дію: винести постраждалу люди-
ну із зони перегріву;  укласти на
відкритому майданчику у затінку;
дати постраждалому подихати
нашатирним спиртом з ватки;
звільнити від верхнього одягу;
змочити обличчя холодною водою,
поплескати по грудях мокрим руш-
ником; покласти на голову ємність
з холодною водою; викликати бри-

гаду швидкої допомоги.

Профілактика
В жарку погоду  при великій

вогкості бажано виходити  на
відкрите повітря до 10 - 11 години
дня, пізніше можливе перебуван-
ня  в зеленій зоні в тіні дерев.

 Виходячи з приміщення, не
забудьте надягнути головний убір.
Замість води можна користувати-
ся підкисленим або підсолодже-
ним чаєм, рисовим або вишневим
відваром, хлібним квасом, обме-
жити жирну і білкову їжу. Заборо-
няється  вживання спиртних на-
поїв. Одяг повинен бути легким,
вільним, з бавовняних тканин для
постійного випаровування поту.
Недоцільне надмірне вживан-

ня косметичних засобів і кремів
як перешкоджаючих нормально-
му функціонуванню шкірних по-
кровів.

За  даними http://
fsnvkot.ucoz.ru сайту Відділення
виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування від не-
щасного випадку на виробництві
та профзахворювань в Котовсь-
кому районі

Аби запобігти травматизму
на залізниці

Останнім часом на території обслуговування  УМВС України на
Одеській залізниці через особисту неуважність громадян почастіша-
ли випадки їх травмування  залізничним транспортом, в тому числі
неповнолітніх. Так, нещодавно на станції Одеса-Застава-1 була смер-
тельно травмована електропотягом 17-річна дівчина, яка переходи-
ла колію в невстановленому місці,  через те, що була в  навушниках та
не почула сигналів машиніста.  Ще один трагічний випадок стався на
ст. Знам’янка Одеської залізниці з 13-річним місцевим хлопчиком,
який спробував покататись, вчепившись за вагон вантажного потягу,
але потрапив під колеса і одержав тяжку травму.
Задля упередження і недопущення випадків загибелі дітей та уник-

нення дитячого травматизму, а також профілактичної роботи серед
населення, співробітниками кримінальної міліції у справах дітей та
служби по охороні громадського порядку ЛВ на ст. Котовськ 21 червня
був проведений профілактичний рейд на найбільш небезпечних ділян-
ках залізничної колії  ст. Котовськ. Правоохоронці на ділянці залізниці
провели профілактичні бесіди з 7 громадянами, які були поперед-
жені про порушення правил безпеки на залізниці. Головна  мета рей-
ду - профілактична, щоб не допускати переходу громадян по залізнич-
них коліях у невстановлених місцях та недопущення перебування дітей
на об’єктах залізниці без догляду дорослих.

Наталія ГРЕБЕНЮК,
старший оперуповноважений

  КМСД ЛВ на ст. Котовськ, майор міліції


