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Голова районної державної
адміністрації  В.П.Синько провів
чергову апаратну нараду, на якій
про стан виконання показників
визначення рейтингу за підсумка-
ми комплексної оцінки соціально-
економічного розвитку району
доповіла начальник відділу еко-
номічного розвитку, інфраструкту-
ри і торгівлі Багузова О.П. Надано
відповідні доручення.

Управління соціального захи-
сту населення інформує, що
відділом допомог УСЗН прийня-
то 86 осіб, призначено та випла-
чено 103 допомоги  сім ’ям з
дітьми, 13 державних соціальних
допомог  малозабезпеченим
сім’ям, 2 субсидії, здійснено пе-
рерахунки  1 субсидії та 12
соціальних допомог. Відділом
персоніфікованого обліку прийня-
то 65 осіб, відкрито 3 пільгових
справи, внесено зміни і доповнен-
ня у 114 особових справ пільго-
виків, звірено 311 розрахунків і
списки  пільговиків , наданих
підприємствами-надавачами по-
слуг, з даними електронної бази
УСЗН , забезпечено пільговим
твердим паливом 18 осіб, випла-
чено матеріальну допомогу 3 осо-
бам, проведено  4 звірки з
підприємствами - надавачами
послуг, прийнято 2 акти звірок від
надавачів послуг та вивірення
сум, призначено пільги на тверде
паливо 22 особам. Підрозділом
соціальних інспекторів обстеже-
но 4 сімї з метою підтвердження
їх права на призначення допомо-
ги, здійснено 60 перевірок досто-
вірності інформації про доходи та
майновий стан осіб, що одержу-
ють допомогу, здійснено 2 пере-
вірки щодо цільового використан-
ня коштів, що надаються при на-
родженні дитини. Відділом праці

Котовський прикордонний загін Південного регіонального уп-
равління Державної прикордонної служби України проводить набір
осіб на військову службу за контрактом – до структурних підрозділів
охорони кордону.

                                  ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ
1. Приймаються чоловіки віком від 18 до 40 років, які за станом

здоров’я придатні до служби за контрактом.
2. Добре розвинуті фізично.
3. Освіта – середня (середньо-технічна, вища).
4. Громадянин України.
5. Позитивна характеристика з попереднього місця служби( ро-

боти, навчання).
Термін оформлення з дати подачі заяви – до одного місяця.
Звертатись за телефоном: 050-292-33-58, 098-936-97-62

Відділ державної виконавчої служби Ко-
товського міжрайонного управління юстиції

в Одеській області інформує:
Звернення стягнення на будинок, квартиру, земельну ділянку, інше

нерухоме майно фізичної особи проводиться у разі відсутності в
боржника достатніх коштів чи рухомого майна. При цьому в першу
чергу звертається стягнення на окрему від будинку земельну ділянку,
інше приміщення, що належать боржнику. В останню чергу звертаєть-
ся стягнення на житловий будинок чи квартиру, в якому фактично про-
живає боржник. Разом з житловим будинком стягнення звертається
також на прилеглу земельну ділянку, що належить боржнику. У разі
звернення стягнення на будинок, квартиру, інше приміщення чи зе-
мельну ділянку державний виконавець подає запит до відповідних
місцевих органів, що здійснюють реєстрацію та облік майна, про на-
лежність такого майна боржнику на праві власності, а також пере-
віряє, чи не перебуває це майно під арештом. Після цього   держав-
ний виконавець накладає на них арешт та вносить відомості про та-
кий арешт до відповідних реєстрів в установленому законодавством
порядку. Про накладення арешту на будинок чи інше нерухоме майно,
заставлене третім особам, державний виконавець невідкладно по-
відомляє таким особам. У разі відсутності документів, що характери-
зують об’єкт нерухомості, у зв’язку з чим його неможливо підготувати
до реалізації, виготовлення таких документів здійснюється у встанов-
леному порядку за рахунок коштів стягувача. У разі, якщо стягувач у
двадцятиденний строк із дня одержання відповідного повідомлення
державного      виконавця      не      авансує      витрати,  пов’язані      з
підготовкою    документів,  що    характеризують    об’єкт    нерухомості,
арешт з  нього знімається.

Перелік прав державних виконавців не обмежений вищевказа-
ним, отже переконливо пропонуємо сплачувати заборгованість у
встановлений державним виконавцем термін.

   Григорій ЯВОРСЬКИЙ, начальник відділу

Загальновідомо, що прове-
дення зернозбиральних робіт -
найбільш травмонебезпечний
період у сільськогосподарсько-
му виробництві. Це обумовлене
максимальною напругою, пере-
насиченістю роботи. Саме це і
спричиняє підвищені ризики ви-
никнення передумов травматиз-
му як через помилкові дії, так і
через незадовільний технічний
стан засобів виробництва.

  Тому з метою профілактики
травматизму  Котовський
відділ нагляду за промисловою
безпекою й охороною праці ра-
зом з відділенням виконавчої
дирекції Фонду соціального
страхування від нещасного
випадку на виробництві й про-
фесійних захворювань у Ко-
товському районі звертаються
до керівників сільськогоспо-
дарських підприємств, фер-
мерських господарств  із закли-
ком взяти під особистий конт-
роль  питання стану безпеки
робіт під час проведення зби-
ральної  кампанії 2013 р  і мобі-
лізувати колективи на виконан-
ня ряду першочергових заходів,
а саме:

Забезпечити:
- розробку та затвердження

схем  руху транспорту  по тери-
торії  господарств із вказівкою
дозволених і заборонених на-
прямків руху;

- залучення до роботи на трак-
торах, зернозбиральних комбай-
нах і інших самохідних машинах
тільки навченого персоналу
віком від 18 років, що  має відпо-
відне посвідчення  та пройшов
медичний огляд ; недопущення

надано 10 консультацій та роз’-
яснень, перевірено та зареєст-
ровано 3 колективних договори
та додатки, проведено 1 суціль-
ну перевірку підприємств із ле-
галізації зарплатні та зайнятості
населення та 1 перевірку щодо
дотримання законодавства про
працю та оплату праці.

Служба у справах дітей
інформує, що в районі триває
робота щодо  інвентаризації
житла дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклу-

вання. Малолітні діти з сім’ї  Ки-
сільової І.( с. Глибочок) за зая-
вою матері тимчасово влашто-
вані до Кодимського центру соц-
іально-психологічної реабілі-
тації дітей.

Відділ освіти інформує, що
узагальнено кількісні та якісні
показники контингенту учнів
районних шкіл станом на кінець
2012-2013 н.р . В загально-
освітніх навчальних закладах
завершена державна підсумко-
ва атестація випускників  9-х
класів.

Розпочато підготовку до
участі у Всеукраїнській акції

«Нові стандарти – нова школа»
щодо стану готовності ЗНЗ району
до впровадження нового держав-
ного стандарту в 2-х та 5-х класах у
2013-2014 навчальному році.

5 червня відбувся виїзний семі-
нар заступників директорів з на-
вчально-виховної роботи з пробле-
ми «Проектне навчання».

 В школах району проводиться
інвентаризація бібліотечних фондів
підручників.

 Сформовано основні показни-
ки бюджету на 2014 рік в галузі  ос-
віти.

Відділ культури повідомляє, що
працівники районної дитячої бібліо-
теки провели виїзний захід «ВООK-
квест-майданчик просто неба»  за
програмою підтримки дитячого чи-
тання «Діти + Книга = Веселе літо»
в селах Липецьке, Нестоїта, Стара
Кульна.

У краєзнавчому  відділі цент-
ральної районної бібліотеки прове-
дено   екскурсію «Обереги рідного
краю» та презентацію виставки
рушників  майстрів Котовського
району.  В  селах Качурівка та
Дібрівка працівниками клубних зак-
ладів проведено вікторини для
дітей по казках. 6 червня працівни-
ки Будинку культури с. Ст. Кульна
провели конкурсну програму «Та-
ланти  оздоровчого табору». 7 черв-
ня працівниками центральної
районної бібліотеки та районної ди-
тячої бібліотеки для дітей школи-
інтернату сел. Борщі в рамках про-
екту «Путівка в життя» проведено
районну акцію «За здоровий спосіб
життя».  В акції взяла участь голов-
ний лікар Центру здоров’я Білоко-
биленко К.І.

Ірина СКУДІЛО,  перший заступ-
ник голови  райдержадміністрації

до виконання цих робіт підлітків;
- перевірку провисання про-

водів ліній електропередач;
- проведення інструктажів з

питань охорони праці із праців-
никами, що візьмуть  участь  у
жнивах;

 -проведення відповідних
технічних оглядів усіх агрегатів
(при цьому спрямувати особли-
ву увагу безпосередніх керів-
ників  робіт на забезпечення
 наявності  захисних огороджень
усіх обертових  частин сільсько-
господарських машин і ме-
ханізмів,   зерноочисних машин);

- проходження медичних ог-
лядів і відповідний допуск   до
 роботи  на висоті осіб, що  залу-
чатимуться до робіт по скирту-
ванню соломи. Під час скирту-
вання забезпечити працівників
справними вилами, захисними
пристосуваннями, засобами
сигналізації й індивідуальним
захистом;

 - всіх працівників, які зайняті
на жнивах, спецодягом, спец-
взуттям і засобами індивідуаль-
ного захисту згідно з існуючими
нормами;  

 -  всі зайняті на жнивах трак-
тори, комбайни й сільськогос-
подарські машини пожежним
реманентом згідно з правила-
ми.

Організувати:
-  роботу ланок технічного об-

слуговування;
- переведення тракторів, які

зайняті на транспортних робо-
тах, на максимальну ширину
колії коліс;

- облаштування  майданчиків
для зберігання техніки й паль-

но-мастильних матеріалів та відпо-
відних місць відпочинку працівників.

 Посилити:
- пропаганду безпечних методів

виконання робіт серед керівників
середньої ланки та  безпосередніх
виконавців, особливу увагу зверну-
ти на неприпустимість  виконання
очищення  бункерів, технічне обслу-
говування й ремонт комбайнів при
працюючому  двигуні;

-  контроль  за виконавською
дисципліною, особливо звернути
увагу на дотримання вимог правил
внутрішнього розпорядку та недо-
пустимість вживання алкогольних
напоїв чи наркотичних засобів.

 Укомплектувати всі робочі
місця, трактори й зернозбиральні
комбайни аптечками першої до-
помоги; забезпечити лабораторну
перевірку опору ізоляції й контурів
захисного заземлення на зерно-
очисних токах.

 Невиконання  цих нормативно-
правових актів  може привести до
непоправного. Керівникам
підприємств потрібно стежити за
усуненням виявлених порушень і з
усією відповідальністю поставитись
до безпеки працівників на жнивах.

 Тільки неухильне виконання
вимог нормативних актів по охороні
праці гарантує безпеку.

 
 Шановні керівники! Постійно

пам’ятайте  про ціну людського
життя. Забезпечте нормальні, без-
печні умови праці працівникам.
Лихо легше попередити, чим потім
намагатись компенсувати  заподі-
яний збиток!

До друку готував експерт відділен-
ня Фонду ССНВ та ПЗ у Котовському
районі Сергій Кушніров

Всеукраїнський конкурс «Кра-
щий державний службовець» –
це можливість презентувати себе
як кваліфікованого, ерудованого
та перспективного працівника.

Завершився перший тур    що-
річного Всеукраїнського конкур-
су «Кращий державний службо-
вець», що проводився протягом
березня-квітня 2013 року.

Загальна кількість учасників І
туру Всеукраїнського конкурсу
«Кращий державний службо-

СТАРТУВАВ ІІ ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ
«КРАЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ»

вець» склала 10 521 особу (що
на 1324 особи більше, ніж у 2012
році).

Завдання першого туру кон-
курсу «Кращий державний служ-
бовець» включали питання
щодо нового законодавства про
державну службу та антикоруп-
ційного законодавства, системи
організаційно-розпорядчої доку-
ментації, ділового мовлення,
нових комп’ютерних технологій,
ситуаційні завдання щодо прий-

няття ефективних рішень, які вхо-
дять до компетенції органу влади.

Проведення другого туру конкур-
су «Кращий державний службо-
вець» відбуватиметься протягом
травня-червня поточного року.

Переможці та лауреати Конкур-
су нагороджуватимуться диплома-
ми та цінними подарунками.

ІІІ тур Конкурсу та його фінальну
частину заплановано провести на-
прикінці вересня 2013 року.

На Одещині правоохоронці   активізу-
вали боротьбу з кіберзлочинністю

 З метою боротьби з  кіберзлочинністю проводиться  комплекс
оперативно-профілактичних  заходів  під умовною  назвою
«Трікстер».

В рамках даної операції правоохоронці спрямують зусилля на ви-
явлення та документування протиправних дій членів злочинних груп
та окремих осіб, причетних до шахрайського заволодіння коштами
громадян у сфері електронної комерції.

Також працівники міліції здійснюватимуть моніторинг рекламних
оголошень, друкованих засобів масової інформації та мережі Інтер-
нет з метою виявлення фактів порушень чинного законодавства Ук-
раїни, пов’язаних з заволодінням грошима громадян шляхом їх залу-
чення у віртуальні проекти, що мають ознаки фінансових пірамід, та
надання інших фінансових послуг в інтернет-мережі.

Згідно з  міліцейською статистикою, майже третину від усіх      за-
реєстрованих злочинів складає протиправне заволодіння коштами
громадян з використанням саме інтернет-мережі.

Також нагадуємо основні схеми вчинення шахрайств з викорис-
танням інтернет-мережі:

- купівля-продаж товарів та послуг шляхом отримання передопла-
ти;

- створення у кіберпросторі віртуальних фінансових пірамід;
- прийняття внесків у якості інвестицій, довірче управління фінан-

совими активами та надання інших фінансових послуг в інтернет-ме-
режі, у тому числі  для участі в операціях на міжнародному     міжбан-
ківському валютному ринку;

- розіграш коштів чи подарунків, у тому числі з використанням плат-
них телефонних номерів чи коротких повідомлень;

- розміщення оголошень з пропозиціями високоприбуткової робо-
ти вдома з обов’язковим первинним (вступним) внеском;

- пропозиції перераховувати кошти на так звані «чарівні гаманці»,
відкриті в небанківських електронних платіжних системах, що нібито
автоматично збільшують вкладену суму та повертають вкладнику.

Крім того, злочинці активно використовують можливості різного
роду віртуальних платіжних систем, які діють поза межами правового
поля та непідконтрольні банківській системі і непідзвітні Держфінмо-
ніторингу. Йдеться про так звані електронні гроші. Часто «електрон-
ний гаманець» реєструється на вигадані анкетні дані, а це призво-
дить до безконтрольного здійснення операцій із грошима.

 Вищезазначені діяння суворо караються законом. Згідно з ч.ч. 3,
4 ст. 190 (шахрайство) КК України відповідальність за них передбаче-
на у вигляді позбавлення волі на строк аж до 12 років.

                                              ВЗГ ГУМВС України в Одеській області

Місцеві бюджети  отримали від
платників податків 42,8 млн грн

За січень-травень 2013 року до місцевих бюджетів від котовських
платників податків надійшло на 2,3 млн грн більше, ніж очікувалось,
що дозволило забезпечити позитивну динаміку до фактичного показ-
ника січня-траваня 2012 року (104,7% за темпами та додаткові 1,9
млн грн).

Досягнуто перевищення надходжень по основних бюджетоутво-
рюючих платежах місцевих бюджетів:

- податок з доходів фізичних осіб – на 1,7%, додатково до відповід-
ного періоду минулого року надійшло 0,5 млн грн (забезпечено над-
ходження всього  32,1 млн грн);

- плата за землю - на 4,7 %, додатково  надійшло 0,3 млн грн
(забезпечено  надходжень 6,4 млн грн);

- єдиний податок від підприємницької діяльності – на 59,4%, до-
датково надійшло 1,1 млн грн (забезпечено надходжень  2,9 млн грн).

Щодо  місцевих бюджетів територіальних  одиниць, то всі вони
отрималі додаткові  надходження як проти  планових показників, так
і проти відповідного періоду минулого року.

Сергій БУРДЕЙНИЙ, Котовська  ОДПІ

Вісті з налогової

Відділ організаційно-кадро-
вої роботи апарату райдержад-
міністрації повідомляє, що

17 червня 2013 року з 10.00
до 12.00 відбудеться «Пряма те-
лефонна лінія» за участю на-
чальника управління Держзе-
магентства у Котовському рай-
оні РУСНАК Оксани Валеріївни.
Для розгляду запропонована
тема: «Порядок оформлення
сертифікатів  та державних
актів». Телефон: 2-78-66


