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Шановні працівники державної служби
Котовська і Котовського району!

Щиро вітаю вас із професійним святом! Самовіддана праця на
благо держави і народу в усі часи вважалася винятково почесним і
відповідальним обов’язком. Працювати в державних органах, забез-
печувати виконання завдань і функцій держави - справа, від якої за-
лежить успіх економічних та соціальних перетворень у місті і районі
та країні загалом, благополуччя людей, їх відношення до влади. Упев-
нений, що державні службовці  Котовщини  й надалі надаватимуть
якісні послуги населенню, дбатимуть про їх  захист і забезпечення
соціальної справедливості .  Бажаю  всім вам міцного здоров’я, неви-
черпної енергії, нових звершень у справі служіння народу та нових
здобутків в ім’я процвітання Котовська і Котовського району.

                Леонід КЛІМОВ, народний депутат України

         Шановні державні службовці!
Щиро вітаємо вас із професійним святом – Днем державної служ-

би України.
Без сумніву, саме на вас покладена основна відповідальність за

стан справ у розбудові нашої України, за втілення в життя всіх найго-
ловніших функцій держави.
Від ваших щоденних наполегливих зусиль, професіоналізму, муд-

рості, принциповості, сумління та ініціативності значною мірою зале-
жать темпи та якість соціально-економічних перетворень у районі та
країні в цілому.
Переконані, що більшість нинішніх управлінців успішно продовжує

естафету своїх попередників, а тому гідні носити високе звання дер-
жавного службовця.
Від усієї душі бажаємо вам, шановні колеги, наснаги, терпіння, сили

волі, міцного здоров’я та нових здобутків у справі сумлінного служіння
народу України.

Володимир СИНЬКО,
голова районної
державної  адміністрації

Олег БОРДЮЖА,
голова районної
           ради

14 червня 2013 року на базі
ПП «Росинка» відбувся район-

ний семінар-нарада з питання
стану підготовки до збирання
зернових та зернобобових куль-
тур, в якому взяли участь керів-
ники сільгосппідприємств райо-
ну, сільські голови, представни-
ки установ і організацій міста і
району, що  співпрацюють з
с іль сь ко го сподарсь кими
підприємствами.
Семінар-нараду вступним

словом відкрив голова Котовської
райдержадміністрації Володи-
мир Синько. Володимир Павло-
вич підкреслив, що велике зна-
чення для життя району має ста-
більне функціонування сільсько-
господарської галузі, оскільки
іншого джерела фінансування
соціальної сфери району не існує.
Тому завданням і районної вла-
ди, і усіх територіальних органів є
всебічна підтримка і допомога
сільгоспвиробникам, особливо
напередодні і під час найвідпові-
дальнішого етапу хліборобського
року – жнив. А село житиме лише
тоді, коли розвиватиметься його
інфраструктура, тому районна
влада протягом останніх років ці
питання вважає головними в своїй
діяльності, зауважив голова рай-
держадміністрації. Він  зупинив-
ся на досягненнях і невирішених
проблемах, зокрема, на питаннях
організації охорони здоров’я, в
якості прикладу спільної роботи
назвав ремонт Липецької амбула-
торії, фінансування  якого
здійснювалось за рахунок сільра-
ди, місцевих сільгоспвиробників,
народного депутата України Л. М.
Клімова; в галузі освіти вдалося
відремонтувати 11 шкільних коте-
лень, цього року ще 2, одна пере-
ведена на газове опалення; пе-
редбачається введення в дію двох
дошкільних установ, відшукуються
шляхи по допомозі молодим вчи-
телям в придбанні житла; недо-
статньо, але капітально ремонту-
ються дороги: зараз – в напрямку
с. Федорівка, наступний – липець-
кий напрямок. Зупинився допові-
дач і на перспективі відродження
промисловості в районі, пов’я-
заній з сонячною електростан-
цією  і заводом по випуску етано-
лу.
На заключення  Володимир

Синько запросив присутніх до
відвертого обміну думками, про-
позиціями щодо найкращої органі-
зації збиральних робіт.
Михайло Чебан, керівник ПП

«Росинка», так би мовити, госпо-
дар семінару, коротко розповів
про своє господарство, охаракте-
ризував принцип роботи з пайо-
виками, з податковою інспекцією,
підшефним навчальним закла-
дом, розповів про підготовку до
збиральної кампанії в своєму гос-
подарстві.
Начальник управління агро-

промислового розвитку райдержад-
міністрації Андрій Сакара зупинив
увагу присутніх на організаційних
заходах щодо збирання ранніх
колосових та зернобобових куль-
тур. Він поінформував, що в регі-
оні створена робоча група з коор-
динації збиральних робіт. За його

Поздоровляємо!
Розпорядженням районної державної адміністрації та районної

ради від 17.06.2013 року №223/13/30/13
Почесною грамотою районної державної адміністрації  та  район-

ної ради  за сумлінну, плідну працю  в органах виконавчої влади, про-
фесійну майстерність та з нагоди професійного  свята - Дня держав-
ної служби - нагороджені:

Анчіфорова Галина Віталіївна  - головний  спеціаліст відділу фінан-
сово-господарського забезпечення апарату РДА;

Багузова  Оксана Павлівна - начальник відділу економічного роз-
витку, інфраструктури і торгівлі РДА;

Боровко Людмила Борисівна  - провідний спеціаліст  управління
праці та соціального захисту населення РДА;

Бочарова Ірина Олександрівна - начальник служби у справах дітей
РДА ;

Верескун Родіон Костянтинович  - головний спеціаліст відділу ко-
мунікацій з громадськістю апарату  РДА;

Герасименко Віктор Іванович - начальник відділу  освіти  РДА;
Дзюбан Олег Андрійович - начальник відділу   управління агропро-

мислового розвитку РДА;
Камінна Юлія Валентинівна - провідний спеціаліст відділу органі-

заційно-кадрової роботи апарату   РДА;
Каргачер Ольга Анатоліївна  - головний спеціаліст   управління

праці та соціального захисту населення  РДА;
Сакара Андрій Григорович - начальник  управління агропромис-

лового розвитку РДА.
 Почесною грамотою районної державної адміністрації  та  район-

ної ради  за перемогу у І турі Всеукраїнського щорічного конкурсу «Кра-
щий державний службовець» та з нагоди професійного  свята - Дня
державної служби – нагороджені:
в номінації «Кращий керівник» - Яцко Ольга Михайлівна, заступ-

ник начальника управління соціального захисту населення  РДА;
в номінації «Кращий спеціаліст» - Болсун Людмила Георгіївна,

начальник  відділу діловодства та контролю апарату РДА.
Власна інформація

КРАЩИЙ  ДЕРЖАВНИЙ
СЛУЖБОВЕЦЬ - 2013

За результатами проведення І туру щорічного Всеукраїнського
конкурсу «Кращий державний  службовець»  одним із  переможців
(в номінації  «Кращий спеціаліст») визначено начальника відділу
діловодства та контролю  апарату районної державної адміністрації
( на той час головного спеціаліста цього ж відділу) Болсун Людми-
лу Георгіївну.
Майже 20 років вона присвятила державній службі, працюючи в

районній державній адміністрації на посадах  інспектора, спеціаліста
ІІ,І категорій по виплаті пенсій; началь-
ника відділу    управління праці та
соціального захисту населення;  заступ-
ника начальника відділу фінансово-гос-
подарського забезпечення; головного
спеціаліста відділу діловодства та кон-
тролю, а в травні 2013 року переведе-
на на посаду начальника цього  відділу.
Ми  знаємо  Людмилу Георгіївну як

висококваліфікованого, досвідченого
спеціаліста, який по праву може пиша-
тися набутим досвідом, духовним та
інтелектуальним потенціалом, успіха-
ми та досягненнями. Завдяки наполег-
ливій роботі, компетентності, високому
професіоналізму, відповідальному
відношенню до роботи, вона  здобула
шану та повагу серед колег та керівниц-
тва.   Притаманна їй відданість справі є
гідним прикладом для тих, хто працює
поруч з нею.
Користуючись нагодою, ми  вітаємо

всіх державних службовців з професій-
ним святом і хочемо побажати невпин-

ного руху вперед. Нехай у всіх починаннях вас супроводжують розумі-
ння і підтримка з боку рідних  та однодумців, а ваше життя буде  спов-
нене професійними і творчими перемогами. Від щирого серця бажає-
мо вам міцного здоров’я, благополуччя, злагоди та добра.

Ірина СКУДІЛО,
перший заступник голови райдержадміністрації

 

словами, механізаторам району
треба буде зібрати врожай  з

26 805 га, що майже на 1,5 тис.
(або на 18%) більше, ніж в мину-
лому році. В більшості своїй техніка
готова до жнив, на кожний з 118
комбайнів (з них 12 залучених)
навантаження  складає близько
230 га. Тож, прогнозується зби-
ральну кампанію завершити за 18
днів.
Олег Дзюбан, начальник

відділу управління АПР, розкрив
особливості цьогорічного збиран-
ня врожаю, а саме: вплив погод-
них чинників (рясні травневі дощі);
велика частка зернових ранньої
групи, як наслідок, збільшення
навантаження на комбайн; техні-
ка прямого збирання при підви-
щеній вологості зерна тощо, все
це треба враховувати при зби-
ранні.  Також Олег Андрійович
поінформував про попередні про-
гнози врожайності кожної з куль-
тур, що при сприятливих умовах
дозволить досягти 100-тисячного
показника валового збору зерна
разом з кукурудзою (в тоннах).
Наступні виступи стосувались

певних умов організації роботи
сільськогосподарських

підприємств. Так, Світлана Буя-
новська, державний інспектор
Державної інспекції сільського
господарства України в Одеській
області, звернула увагу на зміни в
законодавстві стосовно деклару-
вання зерна: тепер звітують і
фізичні, і юридичні особи, в суво-
ро визначений термін, також
підкреслила, що інспекція налаш-
тована на співпрацю.
Наталія Крутцева, начальник

реєстраційної служби міськрайон-
ного управління юстиції, розкри-
ла алгоритм  дії по реєстрації до-
говорів оренди, оголосила пе-
релік документів, які обов’язково
додаються до договору про орен-
ду.
З основними заходами по за-

безпеченню збереження та запо-
біганню крадіжок і втрат урожаю
2013 року познайомив Михайло
Граненко, начальник Котовсько-
го МВ ГУМВС України в Одеській
області.
З аналізом пожежної ситуації

в районі і про виконання вимог
Правил пожежної безпеки під час
жнив виступив Денис  Осадчий,
інспектор відділу запобігання
надзвичайним ситуаціям
міськрайонного управління ГУ ДС

НС України в Одеській області.
Про те, що жнивне поле може

стати місцем підвищеного вироб-
ничого травматизму, якщо не бу-
дуть дотримуватись заходи безпе-
ки, застерігав присутніх Іван Се-
дорчак, головний державний
інспектор Котовського відділу з
нагляду за промисловою безпе-
кою і охороною праці. Доповідач
зауважив, що в районі в недале-
кому минулому було 2 нещасних
випадки на виробництві, і це для
кожного керівника повинно стати
засторогою: не можна нехтувати
вимогами з охорони праці, бо го-
ловне  не високі показники жнив-
ної кампанії, а збереження здо-
ров’я і життя її учасників. «А для
цього – тісна співпраця з нашою
службою: ми завжди готові розка-
зати, підказати, допомогти зара-
ди безпеки людей», - підсумував
І. Седорчак.
Тему запобігання виробничо-

го травматизму продовжив Петро
Голубков, тимчасово виконуючий
обов’язки начальника відділення
виконавчої дирекції Фонду соціаль-
ного страхування від нещасних
випадків на виробництві у Ко-
товському районі. Звертаючись
до керівників                     сільгосп-
підприємств, виступаючий при-
звав постійно пам’ятати про ціну
людського життя і організувати
безпечні умови праці. А у випадку,
якщо лихо все ж таки трапиться,
докласти всіх зусиль, аби пра-
вильно оформити документи, щоб
потерпілий міг отримати усі не-
обхідні виплати. Також було роз-
дано Пам’ятки щодо підготовки до
безпечних жнив і щодо алгоритму
дій при травмуванні на вироб-
ництві.
Про проведення щорічного

державного техогляду в районі та

порядок реєстрації сільгосптехні-
ки розповів Сергій Ковбель, голов-
ний спеціаліст управління техніч-
ного нагляду охорони праці і по-
жежної безпеки Держсільгоспін-
спекції в Одеській області.
Про перелік і умови послуг, які

надаються сільгоспвиробникам,
проінформували Іван Гордієнко,
директор ТОВ «Мардарівське
ХПП», Василь Коваль, регіональ-
ний менеджер АТК (Аграрної тех-
нологічної компанії), В’ячеслав
Кратофіль, директор Котовського
регіонального відділу «Агроре-
сурс», Володимир Личманюк,
інженер ТОВ «Укравтозапчасти-
ни», Олександр Шептекіта, ме-
неджер компанії «Техноторг».

 Олександр Кірсаненко, ди-
ректор Котовської міської вико-
навчої дирекції Фонду соціально-
го страхування з тимчасової втра-
ти працездатності, зупинився на
питанні оздоровлення праців-
ників агропромислового комплек-
су району  та їх дітей.
За традицією семінар завер-

шився цікавим і змістовним кон-
цертом художньої самодіяльності
аматорів закладів культури Ли-
пецької сільради і районного цен-
тру культури та дозвілля.

Валентина ПРОХОДА


