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Котовський  прикордонний
загін запрошує всіх бажаючих взя-
ти участь у 11-му щорічному кон-
курсі на премію Державної при-
кордонної служби України «Сма-
рагдова ліра» за кращі твори літе-
ратури і мистецтва про прикор-
донників. Вона присуджується
авторам за створення значних ху-
дожніх творів  у  різних  жанрах
літератури і мистецтва,  опубліко-
ваних у засобах масової інфор-
мації або виданих окремо,  у  тому
числі  на магнітних носіях,  пере-
даних по радіо і телебаченню, що
талановито висвітлюють життя,
духовний світ і високу мораль при-
кордонників.

Премія  вручається  лауреа-
там  щороку, напередодні  Дня
прикордонника, за такими номі-
націями:

«Художня література»

Премія Державної прикордонної
служби України «Смарагдова ліра»

за кращі твори літератури і мистецтва
про прикордонників

«Музика»
«Образотворче мистецтво»
«Журналістика»
«Культурно-шефська  робота»
Лауреатам премії Держпри-

кордонслужби «Смарагдова ліра»
вручаються знаки і дипломи вста-
новленого зразка, а також грошо-
ва винагорода у розмірі 1000 гри-
вень.

Реєстрація кандидатів на здо-
буття премії «Смарагдова ліра»
проводиться у відділенні роботи
з персоналом Котовського при-
кордонного загону. Детальніше
про умови конкурсу можна дізна-
тися, звернувшись у відділення ро-
боти з персоналом загону за те-
лефоном: (04862) 2-38-67
(відділення роботи з персона-
лом).

Прес–служба
прикордонного загону

ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКА
22 августа 2013 года перестало биться сердце Анатолия Ипа-

тьевича Чернеги, известного и уважаемого человека не только
среди нестоитчан, но и за пределами нашего района.

 Анатолий Ипатьевич родился 4 ноября 1936
года в с. Новая Кульна Котовского района Одес-
ской области. После окончания 10 классов в 1955
году поступил в Котовское училище механизации,
после окончания которого работал механиком в
колхозе «Дружба народов». Одновременно совме-
щал работу и учебу в Кишиневском сельскохозяй-
ственном институте. Вскоре после окончания ин-
титута был назначен председателем колхоза «Рас-
свет». В 1979 году был назначен главным инжене-
ром колхоза «Дружба народов».  В 1987 году его
избрали председателем Нестоитского сельского
совета, где он проработал 14 лет.

И где бы Анатолий Ипатьевич не работал, вез-
де его почитали, понимали, уважали, ценили и гор-

дились им. Уже будучи на пенсии, он весь свой опыт передавал М. Е.
Загарии, нынешнему председателю сельского совета, возглавлял
совет ветеранов.

За свой доблестный труд Анатолий Ипатьевич был неоднократно
награжден почетными грамотами, медалями, орденами. Так, в 1970
году он был награжден юбилейной медалью «За доблестный труд»,
в 1971 – орденом «Знак Почета», в 1999 – медалью «Защитнику
Отечества», в 2004 – отличием главы Одесской областной государ-
ственной администрации «60 років визволення Одещини від фа-
шистських загарбників».

Ушел из жизни уважаемый человек, оставив после себя добрый
след на земле.  Сколько бы ни прошло времени, он всегда будет в
памяти родных  и односельчан.

В останній  час
керівники малих підприємств,
суб’єкти господарської діяль-
ності, що використовують найма-
ну працю, і навіть бюджетні уста-
нови відчувають труднощі в про-
веденні навчальним закладам
оплати за здійснення обов’язко-
вого навчання з охорони праці
відповідних спеціалістів. Чинне
законодавство передбачає мож-
ливість фінансування  Фондом
соціального страхування від не-
щасного випадку на виробництві
та професійних захворювань  в
Україні такого навчання. Зазначу,
що сам процес організації та про-
ведення навчання відповідаль-
них осіб за охорону праці нещо-
давно упорядковано. Зокрема,
затверджена постанова правлін-
ня Фонду від 19.03.13 №2 «Поря-
док участі у проведенні і фінансу-
ванні Фондом соціального стра-
хування від нещасних випадків на
виробництві та професійних зах-
ворювань  України  навчання і
підвищення кваліфікації з питань
охорони праці» (далі - Порядок).
Цим Порядком визначено ме-
ханізм участі Фонду в організації
та фінансуванні навчання і підви-
щення кваліфікації керівників
підприємств і спеціалістів з охо-
рони праці, членів комісій з охо-
рони праці, які працюють на умо-
вах трудового договору (контрак-
ту) у юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, а також добро-
вільно застрахованих від нещас-
ного випадку осіб, які забезпечу-
ють себе роботою самостійно, а
також представників профспілок.

Відповідно до Порядку Фонд
здійснює фінансування навчання

НАВЧАННЯ
ВІДПОВІДАЛЬНИХ

ОСІБ - ОСНОВА   СИСТЕМИ
ОХОРОНИ   ПРАЦІ

важених представників застрахо-
ваних осіб, з якими вони повинні
офіційно звернутися до відповід-
них робочих органів виконавчої
дирекції Фонду та надати наступні
документи:

- до 15 вересня поточного року
лист за підписом керівника стра-
хувальника або уповноваженого
представника щодо кількості
відповідних спеціалістів для про-
ходження навчання з питань охо-
рони праці у наступному році (це
необхідно для бюджетного плану-
вання);

- під час формування груп
для навчання - копію розпоряд-
чого документа про призначення
на відповідну посаду спеціаліста,
який потребує проходження на-
вчання, або іншого документа,
який засвідчує виконання спеціа-
лістом певних обов’язків з охоро-
ни праці.

Таку інформацію  необхідно
направити до відділення виконав-
чої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасного випад-
ку на виробництві та професійних
захворювань  у Котовському
районі за адресою: м. Котовськ,
вул. 50 років Жовтня, 78 «в».

Тел. 2-63-97.
На підставі отриманої інфор-

мації виконавча дирекція Фонду
готує пропозиції щодо включення
обсягів фінансування навчання з
питань охорони праці спеціалістів
до заходів з профілактики нещас-
них випадків на виробництві та
професійних захворювань  на
відповідний рік, які затверджують-
ся постановою правління Фонду.

Олексій ВАСИЛЬЄВ,
начальник відділення вико-
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охорона праці та
соціальне страхування
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м. Котовськ,
вул. 50 років
 Жовтня, 105.
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українською і
російською мовами
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      Друк офсетний.

За якість друку
відповідає друкар-
ня, за вчасність до-
ставки - пошта

след на земле.  Сколько бы ни прошло времени, он всегда будет в
памяти родных  и односельчан.

Надежда КАРПЕНКО,
член исполкома Нестоитского сельского совета

Відповідно до Порядку Фонд
здійснює фінансування навчання
з питань охорони праці за заяв-
ками страхувальників та уповно-

Олексій ВАСИЛЬЄВ,
начальник відділення вико-

навчої дирекції Фонду ССНВ та
ПЗ у Котовському районі


