
Середа, 19 лютого 2020

№ 6 (60)    19 лютого 2020 ЧАСТИНА ТИРАЖУ
РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ 

БЕЗКОШТОВНОРекомендована ціна - 3,00 грн

У Романові визначили переможців 
фестивалю-конкурсу сучасної естрад-
ної пісні «Кришталь мелодій»

Лариса Бджілка

13 лютого в смт 
Биківка голова Рома-
нівської РДА Василь 
Флуд разом з керівни-
ками районних уста-
нов провів виїзний 
прийом громадян.

На зустріч з жителями Биків-
ки приїхали: голова Романівської 
РДА Василь Флуд, начальник 
УПСЗН Таїса Кондратюк, голо-
вний лікар комунальної установи 
«Центр первинної медико-сані-
тарної допомоги» Олександр 
Галяс, медичний директор Ро-
манівської КУ «Романівська ра-
йонна лікарня» Світлана Гопчук, 
Василь Ходюк, помічник депутата 
Житомирської облради Ігоря Хо-
дака, начальник Романівського 
РЕМ Олег Пугач, начальник Ро-
манівської дільниці Чуднівсько-

го управління 
з експлуатації 
газового госпо-
дарства Юрій 
Кіндрук.

На прийом 
до керівництва 
району при-
йшли найак-
тивніші жите-
лі смт Биківка, 
хоча переважа-
ли пенсіонери. 
Не секрет, що 
саме пенсіо-
нерам у ни-
н і ш н і  ч а с и 
живеться чи 
не найважче. 
Пенсія у всіх 
невелика, ціни 
зросли на про-
дукти та ліки, 
та й комунальні послуги не дають 
спокійно жити. Саме з такими 
наболілими питаннями жителі 
Биківки мали можливість зверну-
тися безпосередньо до керівників 
відповідних установ. Розмова була 
дещо напруженою. Пенсіонерів 

хвилювало, як їм далі жити, адже 
вони не розуміють, чому, напри-
клад, лаборанта скоротили та 
стоматологічний кабінет закрили.

«Більшість з нас пропрацю-
вали на Биківському склозаводі 
понад 30 років. Ми розбудовували 
своє містечко. Власними силами 
закуповували та проводили газо-
провідний шлях, закуповували 
медичне устаткування, і що сьо-
годні? Нас змушують платити за 
доставку газу по наших трубах 
немалі суми. А щоб полікувати 
зуби, нам, старим людям, треба 
їхати у райцентр, а там черги не-
ймовірні», – висловлювалися один 
за одним схвильовані та стриво-
жені биківчани.

Нелегко було заспокоювати 
доведених до відчаю людей, та 
все ж керівники районних установ 
надали компетентні й фахові від-
повіді на усі конкретні особисті 
запитання.

Ознайомившись із пробле-
мами биківчан безпосередньо 
на місці, голова Романівської 
РДА Василь Флуд запропону-
вав жителям на чолі з місцевим 

головою селищної 
ради Світланою 

Лубковською залучати інвесто-
рів або ж створювати власний 
бізнес в смт Биківці, який би 
наповнював місцевий бюджет. 
Враховуючи державну програ-
му кредитування, це можливо, 
варто лише захотіти рухатися 

в правильному напрямку.
Після двогодинного спілку-

вання з громадськістю Василь 
Флуд з керівниками медичних 
установ та селищним головою 
Світланою Лубковською відвідали 
Биківський ОНЗ, Биківський ДНЗ, 
Биківську АЗПСМ та будівництво 
нової амбулаторії.

БЛИЖЧЕ ДО ЛЮДЕЙ:  
голова Романівської РДА 
Василь Флуд провів виїзний 
прийом громадян у Биківці

СЕРЕДА

с. 3

13 і 14 лютого у Романівській  
районній адміністрації проходили  
співбесіди керівництва району з сіль-
ськими та селищними головами с. 8

с. 5

Управління праці та соціального 
захисту населення інформує щодо
монетизації пільг і субсидій
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11.02.2020 смт Романів № 17
Про призов на строкову військову 
службу  громадян України 1993–2002 років 
народження у квітні – червні 2020 року

На пiдставi Закону України «Про вій-
ськовий обов'язок i військову службу» та 
Указу Президента України від 16.01.2020 року 
№ 13/2020 «Про звільнення в запас військо-
вослужбовців строкової служби, строки 
проведення чергових призовів та чергові 
призови громадян України на строкову 
військову службу у 2020 році»,

НАКАЗУЮ:
1. Провести у квітні – червні 2020 року 

призов на строкову військову службу гро-
мадян України чоловічої статі 1993–2002 
років народження, яким до дня відправки 
у військові частини виповнилося 18 років, 
та старших осіб, які не досягли 27-річного 
віку і не мають права на звільнення або від-
строчку від призову на строкову військову 

службу. Медичний огляд призовників про-
вести у березні 2020 року;

2. Під час проведення призову громадян 
на строкову військову службу суворо до-
тримуватись вимог Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» 
та «Положення про підготовку і проведен-
ня призову громадян України на строкову 
військову службу та прийняття призовників 
на військову службу за контрактом»;

3. Явці на призовну дільницю Рома-
нівського району для призову на строкову 
військову службу підлягають усі громадяни 
України чоловічої статі 1993–2002 років на-
родження, яким до дня відправки у військові 
частини виповнилося 18 років, та старших 
осіб, які не досягли 27-річного віку та у яких 
закінчилась відстрочка від призову, або не 
призвані раніше на строкову військову служ-
бу з різних обставин;

4. Усі громадяни, які підлягають призо-
ву на строкову військову службу та прожи-

вають у Романівському районі, зобов’язані 
прибути до Романівського РВК за адресою: 
смт Романів, вул. Медична, 2 у зазначе-
ний день та час з документами, що вказані 
в повістках. Громадяни призовного віку, 
яким за будь-яких обставин повістка не 
надійшла, зобов'язані з'явитися в район-
ний військовий комісаріат до 11 березня 
2020 року або в десятиденний строк з дня 
початку відповідного чергового призову, 
визначеного Указом Президента, маючи 
при собі документи, які засвідчують особу;

5. Усі особи призовного віку, які підляга-
ють призову на строкову військову службу 
і тимчасово перебувають на території Ро-
манівського району, зобов’язані з’явитися 
у військовий комісаріат за місцем реєстрації 
для проходження призовної комісії або 
прибути до Романівського РВК для поста-
новки на облік призовників;

6. Громадяни, які ухиляються від призо-
ву і не з’являються за повісткою до військо-

вого комісаріату, несуть відповідальність 
згідно з чинним законодавством;

7. На підставі Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» 
керівники підприємств, установ, організацій 
незалежно від підпорядкування і форм влас-
ності зобов’язані відкликати призовників 
з відряджень для забезпечення своєчасного 
прибуття їх до Романівського РВК;

8. Заступнику військового комісара – на-
чальнику відділення комплектування склас-
ти плани проведення організаційних заходів 
щодо підготовки та проведення призову, 
скласти графік роботи призовних комісій;

9. Наказ довести до керівників підприємств, 
установ, організацій, навчально-виховних закла-
дів, населення району через засоби масової ін-
формації та органи місцевого самоврядування;

10. Контроль за виконанням даного на-
казу здійснюю особисто.

Військовий комісар Романівського РВК 
підполковник Руслан АНДРІЙЧУК

ПРИВІТАННЯ 
Компанія «Вівад 09» вітає працівників, які зустріли 

та відсвяткували день народження у першій половині 
лютого: Кіснер Микола Григорович, Макарчук Олек-
сандр Сергійович, Лиманець Василь Іванович, Ткачук 
Петро Костянтинович, Романишин Сергій Ігорович, 
Федоровський Валентин Едвартович, Зінчук Людмила 
Олександрівна, Панасюк Людмила Костянтинівна, 
Шикун Василь Петрович, Шикун Сергій Васильо-
вич, Багінська Світлана Євгенівна, Гончарук Микола 
Валентинович, Ляшкова Валентина Володимирівна, 
Пархомюк Лариса Василівна, Прус Наталія Петрів-
на, Друзько Володимир Петрович, Зінчук Валерій 
Володимирович, Лапко Микола Іванович, Попенко 
Віктор Вікторович.

Бажаєм у роботі вам не сумувати,
З натхненням робити, висот досягати,

З начальником бути у дружніх стосунках,
Мати пошану та купу дарунків,

Відпусточок мати побільше цікавих,
Друзів хороших, моментів яскравих,

Великих доходів, здоров’я мішечок,
Удачі, любові та щастя пучечок!

від 03.02.2020 р. № 7
Про скликання тридцять дев’ятої сесії
Романівської районної ради 7 скликання

Керуючись статтями 43, 46, 55 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Регламентом робо-
ти районної ради, скликати чергову тридцять дев’яту 
сесію Романівської районної ради сьомого скликання 
06 березня 2020 року о 10.00 з таким порядком денним:

1.Звіт про виконання районного бюджету за 
2019 рік.

2.Про районні Програми.
3.Про затвердження договорів про надання субвен-

цій сільськими та селищними радами до районного 
бюджету.

4.Про внесення змін до районного бюджету на 
2020 рік.

5.Питання комунальної власності.
6.Різне.
На сесію запросити: депутатів обласної ради 

(за списком), керівництво райдержадміністрації, на-
чальників управлінь та відділів райдержадміністрації, 
сільських, селищних голів, керівників організацій, 
установ, підприємств району, представників засобів 
масової інформації.

Голова районної ради О. П. Кондратюк

Цьогорічна зима стала досить 
незвичною для нас. Таких темпе-
ратурних показників у цю пору 
року ми, напевно, й не пригадає-
мо. Однак навіть така аномальна 
зима – не перешкода для любите-
лів риболовлі, які на свій страх та 
ризик виходять на тонкий лід. Це 
змушує усіх нас задуматись над 
власною безпекою.

На жаль, трагедії та помилки 
людей повторюються систематич-
но із року в рік. В Україні за півто-
ра місяця 2020 року рятувальники 
зафіксували вже більше 60 випад-
ків загибелі громадян на водних 
об'єктах. На сьогодні серед тих, 
чиї життя забрали зимові водойми, 
переважна більшість рибалок, які 
переоцінили власні сили і про-
міняли свою безпеку на кілька 
рибин. Також серед жертв є і 4 дітей. Тож з метою 
попередження нещасних випадків рятувальники 
продовжують патрулювати річки та озера, під час 
яких закликають українців не виходити на тонку 
і ненадійну кригу.

На замерзлих водоймах Житомирщини вже з по-
чатку поточного року загинуло 3 особи, ще 5 вдалося 
врятувати. Лише минулого тижня упродовж трьох 
днів у різних районах області на водоймах зафіксовано 
три пригоди на воді. Двоє чоловіків, як-то кажуть, 
народились у сорочці – їх врятували, а от одна жінка 
загинула.

Зокрема, практично дзеркальні випадки виникли 
в Овруцькому та Попільнянському районах. І там і там 
антигероями стали фанатичні рибалки, які настільки 
полюбляють своє хобі, що не зважають на примхи 
погоди. Рятувальники зазначають, що вже з січня 
в області виникають займання сухої трави, проте 
людей це не зупиняє і вони не бояться виходити на 

тонкий лід. Обох врятованих бійцями ДСНС на воді 
чоловіків було госпіталізовано до лікарень з діагнозом 
«загальне переохолодження тіла».

На вихідних у смт Миропіль ледь не сталося біди. 
Двох школярів, які перебували у дерев’яному човні 
на р. Случ, віднесло течією на інший берег. Там човен 
застряг у кризі, і малеча опинилась у пастці. На допо-
могу прийшли рятувальники, які вивільнили дітвору.

Враховуючи нинішні погодні умови, рятувальники 
закликають населення не виходити на ненадійну 
кригу і застерегти від цього своїх дітей. Навіть не-
зважаючи на те, що у більшості навчальних закладів 
закінчився карантин, дітвора після уроків все одно 
шукатиме пригод. Завзятим рибалкам також слід 
зважати на те, що зимова ловля риби потребує осо-
бливо суворого дотримання правил безпеки при 
перебуванні на льоду, а при плюсовій температурі 
повітря взагалі на лід виходити не можна!

У ДСНС України
у Житомирській області

Романівська районна рада
Житомирської області

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови районної ради

Тримайтесь від тонкої криги 
якомога далі!

НАКАЗ військового комісара  
Романівського районного військового комісаріату

ОГОЛОШЕННЯ
Компанія «Вівад 09» продає паливні брикети для 

населення за такими цінами:
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку дубові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2980 грн/тонну;
•  брикети, упаковані в термозбіжну плівку міксові 

(на піддоні від 900 до 1050 кг) – 2682 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б дубові –  

2649 грн/тонну;
• брикети кускові, фасовані у б/б міксові –  

2384 грн/тонну 
За додатковою інформацією звертатися за теле-

фоном: 097 403 43 95.
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8 лютого у м. Житомирі відбувся 
Відкритий житомирський вокальний 
конкурс «НАГОЛОС», організатором 
якого є ЖОМГО «Цілком природно», за 
підтримки управління культури Жито-
мирської міської ради.

Конкурс проходив у трьох номінаціях:
– естрадний спів;
– народний спів;
– авторська пісня.
У конкурсі взяли участь талановиті 

виконавці з різних куточків нашої облас-
ті, а місцем проведення став оновлений 

концертний зал Місцевого навколокуль-
турного простору, що приємно вразив 
своїм сучасним технічним обладнанням 
високого професійного рівня.

У запеклій боротьбі учениці викладач-
ки Світлани Діхтярук – талановитий дует 
у складі Софії Шпіталь та Ольги Матат – 
вибороли гран-прі фестивалю у номінації 
«Естрадний спів», а Софія Шпіталь соль-
ним виступом здобула 3-є місце. Пере-
можці отримали пам’ятні сувеніри та цінні 
подарунки. А після завершення конкурсу 
відбувся феєричний гала-концерт.

Учениці Романівської 
школи мистецтв стали 
володарками гран-прі 
вокального конкурсу 
«НАГОЛОС»

У Мирополі фахівці 
ДСНС врятували на 
річці двох дітей, які, 
перебуваючи у човні, 
не могли самостійно 
потрапити на берег

У Романові визначили переможців 
фестивалю-конкурсу сучасної  
естрадної пісні «Кришталь мелодій»

16 лютого о 16:21 до 
Служби порятунку «101» 
надійшло повідомлення 
про те, що необхідна до-
помога рятувальників для 
вилучення човна з серед-
ини річки до берега, в яко-
му перебувало двоє дітей. 
Пригода трапилася на р. 
Случ в смт Миропіль Рома-
нівського району.

Після прибуття до місця виклику 
з’ясувалося, що на відстані 20 м від берега 
перебуває дерев’яний човен, в якому є двоє 
хлопчиків 2008 та 2011 р. н. Сам плавзасіб 
посеред річки уперся в кригу і не рухався. 
Аби підібратися ближче до дітей, ряту-
вальники поклали від берега і до невелич-
кого острівця на річці триколінну драбину. 
Після цього один із них тримав драбину, 
а інший по драбині потрапив на острівець. 
Вже звідти рятувальник докинув один кінець 
мотузки дітям, а інший – працівникам полі-
ції, які перебували на другому березі. Таким 
чином останні змогли підтягнути човен до 
берега та дістати з нього хлопчаків.

Діти не намочилися, але змерзли, тому 
правоохоронці викликали медиків, які 
госпіталізували їх до місцевої лікарні на 
обстеження.

У ДСНС України
у Житомирській області

Лариса Бджілка

15 лютого у Романів-
ському РБК пройшов 
обласний фестиваль-
конкурс сучасної 
естрадної пісні «Кри-
шталь мелодій».

Захід відбувався з 11:00 до 16:00 
на районній сцені. Музичні номе-
ри вражали своє красою. Та все ж 
журі довелося вибирати кращих 
з кращих.

0 17:00 розпочався гала-
концерт за участі переможців 
конкурсу:

• Іщук Вадим – третє місце 
в номінації «Солісти» (Баранів-
ський будинок дитячої творчості);

• Ільчук Іванна – третє місце 
в номінації «Солісти» (м. Баранівка);

• Дерев̀ янко Світлана – друге 
місце в номінації «Солісти» (м. 
Баранівка);

• Данилко Вікторія – перше 
місце в номінації «Солісти» (Лю-
барський район);

• Тріо «Червоні маки» – третє 
місце в номінації «Колектив малих 
форм» (с. Камінь, Романівський 
район);

• Вокальне тріо «Фора» – друге 
місце в номінації «Колективи ма-
лих форм» (м. Радомишль);

• Ансамбль «Спокуса» – перше 
місце в номінації «Колективи ма-

лих форм» (Коростень);
• Народний аматорський фоль-

клорний ансамбль «Намисто» – 
третє місце в номінації «Ансамблі» 
(Ємільчине);

• Народний ансамбль укра-
їнської пісні «Ойдаграй» – друге 
місце в номінації «Ансамблі» (Ма-
линський район);

• Гран-прі фестивалю здо-
був ансамбль «Кришталеві роси» 
(Коростишівський міський Палац 
культури).

Гостями свята були артисти 
з Польщі (м. Бардо) Александра 

Дженьчоув та Аніта Запава, які 
зачарували глядачів своїми не-
ймовірно витонченими голосами.

Неперевершеним, чуттєвим, 
талановитим та незабутнім був 
завершальний виступ солістів 
хорової капели «Орея», артистів 
Житомирського академічного 
музично-драматичного театру 
ім. Кочерги, заслужених артис-
тів України Яніни та Олександра 
Яремчуків.

Концерт був присвячений Дню 
закоханих, тож на тему кохання 
артисти під час концертної про-
грами продемонстрували коме-
дійну сценку, яка додала глядачам 
веселого настрою.
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Трансформація системи охорони 
здоров’я не стишує обертів.

Задля якісної, безпечної та професій-
ної медичної допомоги держава запускає 
з 1 квітня Програму медичних гарантій. 
Українцям більше не доведеться «дяку-
вати» лікарям, оплачуючи обстеження 
та операції із власної кишені. Медичні 
послуги будуть гарантовано безкоштов-
ними. Що входить у перелік безплатної 
медицини і хто зможе її отримати, ді-
знався Центр громадського моніторингу 
та контролю.

26 пакетів послуг – безкоштовно
Програма медичних гарантій –  це 

перелік та обсяг медичних послуг та 
ліків, які держава гарантує та оплачує 
населенню на основі єдиних національ-
них тарифів. У бюджеті на 2020 рік на 
цю програму закладено 72 млрд грн, що 
складає 64% від бюджету на всю медичну 
галузь. Зокрема, програма буде покри-
вати первинну (19,1 млрд грн), екстрену 
(4,6 млрд грн), амбулаторно-поліклінічну 
та стаціонарну (44,4 млрд грн), паліативну 
(0,3 млрд грн) медичні допомоги, реабілі-
тацію (0,5 млрд грн) і проєкт «Доступні 
ліки» (2,1 млрд грн).

Загалом на цей рік Національ-
на служба здоров’я України 
(НСЗУ) передбачила 26 пакетів 
послуг, надання яких держава 
фінансуватиме медзакладам.
Як наголошують в уряді, всі послуги 

з гарантованого медичного пакету будуть 
повністю безоплатними для всіх українців 
без винятків. Адже ця медична допомога 
уже оплачена з їхніх податків.

«Трансформація системи відбувається 
в інтересах пацієнта. Саме пацієнт з його 
потребами та інтересами стає в центрі 
системи охорони здоров’я. Щоб безоплат-
но скористатися переліком медичних 
послуг Програми медичних гарантій, 
пацієнт повинен зробити кілька простих 
кроків – укласти декларацію з лікарем 
первинки, отримувати направлення на 
наступні рівні допомоги», – розповіла 
директорка Департаменту комунікацій 
НСЗУ Тетяна Бойко.

Щодо екстреної допомоги, питання якої 
хвилює багатьох людей, то її надання не 
залежатиме від прописки чи укладеної 
декларації.

«Екстрена допомога буде надана всім, 

навіть якщо людина не має декларації із 
сімейним лікарем, терапевтом або педіа-
тром», – наголосила Тетяна Бойко.

Автономні лікарні
Запровадження Програми медичних 

гарантій передбачає, що спеціалізовані 
медичні заклади укладатимуть контракти 
напряму з НСЗУ. Тобто, як і в «первинці», 
тут буде реалізований принцип «гроші 
йдуть за пацієнтом». Державної субвен-
ції на фінансування «ліжко-місць» закла-
дів спеціалізованої медичної допомоги 
з 1 квітня не буде.

За словами експертів, такий механізм 
дозволить підняти стандарти надання ме-
дичної допомоги. Щоб укласти контракт із 
НСЗУ, лікарні повинні будуть відповідати 
низці вимог. Зокрема, медзаклад має бути 
оснащений необхідним обладнанням для 
діагностики та лікування певного виду 
захворювань, а також забезпечений лікар-
ськими засобами. Крім того, там повинні 
працювати лікарі із відповідною кваліфі-
кацією та рівнем практики.

Втім, основна умова для контракту 
з НСЗУ – автономізація лікарні, тобто 
перетворення її на комунальне некомер-
ційне підприємство (КНП). Такий заклад 
обов’язково повинен мати комп'ютери та 
встановлену інформаційну медичну сис-
тему для підключення до національної 

системи електронного здоров'я eHealth. 
За словами урядовців, автономізована 
лікарня зможе самостійно розпоряджа-
тись отриманими від Нацслужби здоров’я 
фінансами, як-от: встановлювати розмір 
зарплатні для працівників. Наразі в Укра-
їні автономізовано вже 96,2% закладів спе-
ціалізованої медицини.

«Тепер у керівника закладу більше 
свободи, влади і більше відповідальнос-
ті. Це не лише відповідальність особисто 
керівника, а й місцевої влади перед на-
селенням – чи зможуть вони забезпечити 
допомогу», – зауважила міністр охорони 
здоров’я Зоряна Скалецька.

У новій системі є місце для всіх медич-
них працівників та закладів, які спроможні 
надавати якісну допомогу. В уряді наголо-
шують, що лікарню не закриватимуть, 
якщо вона не відповідатиме критеріям 
НСЗУ. У такому разі її може фінансувати 
місцева влада.

Пріоритети на 2020 рік
Цього року серед пріоритетів у сфері 

охорони здоров’я – побудова нових при-
ймальних відділень у регіонах. Плану-
ється, що на це підуть кошти, отримані 
«Нафтогазом» від «Газпрому» за рішенням 
Стокгольмського арбітражу.

«Один з планів – побудувати понад 
200 приймальних відділень медичної 

допомоги по всій Україні», – заявив пре-
зидент України Володимир Зеленський 
на початку лютого.

Також цього року Національна служ-
ба здоров’я визначила п’ять послуг, які 
фінансуватимуться за підвищеним тари-
фом. Це – лікування гострого мозкового 
інсульту та гострого інфаркту міокарда, 
допомога під час пологів та неонатальна 
допомога, а також ендоскопічні обстежен-
ня для ранньої діагностики онкологічних 
захворювань.

«Проблема поширення раку в Україні 
є надактуальною. Онкохвороби займа-
ють друге місце у структурі смертності 
серед наших громадян. Тому у програмі 
медичних гарантій передбачено медичні 
послуги щодо раннього виявлення найпо-
ширеніших типів онкологічних хвороб. 
На це у програмі медичних гарантій на 
2020 рік виділено 1 млрд грн», – зазначи-
ла директорка Департаменту стратегії 
універсального охоплення НСЗУ Альона 
Горошко.

Як пояснили у службі, направлення на 
обстеження, хіміотерапевтичне, радіоло-
гічне та хірургічне лікування можна буде 
отримати у свого сімейного лікаря або 
лікаря-спеціаліста. Усі ці послуги будуть 
безкоштовні, а перелік закладів, які їх на-
дають, можна буде знайти на сайті НСЗУ.

Так само безплатною буде допомога 
людині з інсультом чи інфарктом. Зокре-
ма, не треба буде платити за комп'ютерну 
томографію, МРТ, ангіографію, екстрені 
лабораторні дослідження. Також держава 
гарантує проведення тромболітичної тера-
пії (у разі інсульту), стентування (у разі ін-
фаркту), цілодобовий нагляд за пацієнтом 
у реанімації та реабілітаційну допомогу 
під час загострень.

Крім того, за інформацією МОЗ, по-
вністю безкоштовною буде допомога під 
час пологів, зокрема кесарський розтин. 
Держава оплачуватиме лабораторні та 
інструментальні дослідження, інтенсивну 
терапію у разі ускладнень, реанімацію та 
стабілізацію стану новонароджених, а та-
кож підтримку передчасно народжених.

За словами експертів, у разі успішної 
реалізації Програма медичних гарантій 
дозволить українцям отримувати справді 
безкоштовні та професійні послуги, само-
стійно вибираючи заклад для лікування. 
Нова система дасть можливість лікарям 
та медичним працівникам заробляти офі-
ційно, а не вимагати хабарі. Таким чином 
найкращі лікарі будуть отримувати біль-
ше, а отже, будуть намагатись забезпечити 
найкращий сервіс для пацієнтів.

ПРОГРАМА МЕДИЧНИХ ГАРАНТІЙ: 
що варто знати? 

Далекобійник з Романівського 
району, який проїхав понад 2 млн км, 
отримав міжнародну відзнаку

Почесний диплом, медаль та нагрудний знак від 
Міжнародного союзу автомобільного транспорту 
отримав житель Романівського району В’ячеслав 
Бондар. Такою відзнакою нагороджують водіїв, 
які здійснили міжнародні перевезення загальним 
пробігом не менш як 1 млн км і мають від 20 ро-

ків професійного стажу безаварійної роботи без 
порушень ПДР, митного та адміністративного 
законодавства.

Уперше В’ячеслав Бондар сів за кермо у 1999-
му. Починав працювати на КамАЗі, а нині їздить 
на DAF Euro 5. Уже понад 10 років він займається 
міжнародними перевезеннями: об’їздив Поль-
щу, Чехію, Словаччину, Німеччину, Францію, 
Іспанію та Португалію. Загалом за більш як 20 
років роботи В’ячеслав намотав на колеса понад 
два мільйони кілометрів – а це довжина понад 
50 земних екваторів!

Водій розповідає, що завжди бере в дорогу 
флешку з українською музикою та приготова-
ні дружиною банки з борщем. Він був приємно 
здивований і вражений, коли отримав відзнаку 
МСАТ, і наполягає, що головне в його роботі – за-
вжди пам’ятати, що найвищою цінністю є людське 
життя. Загалом у 2019 році почесними дипло-
мами, медалями та нагрудними знаками МСАТ 
нагороджено 1228 кращих водіїв із 23 країн, із 
них 32 – з України.

Джерело: «Голос України»

Два заступники 
голови Романівської 
РДА припинили  
свої повноваження

   Лариса  
         Бджілка

Першого заступни-
ка голови Романівської 
РДА О. Біленького та 
заступника голови РДА 
з гуманітарних питань 
Т. Кучинську звільнили 
з посад.

Як пові доми ли 
нам у Романівській 
РДА, їхні повнова-
ження припинено 
відповідно до ст. 10 
Закону України «Про 
місцеві державні ад-
міністрації».
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Громадяни, які ма-
ють пільги з оплати 
комунальних послуг, 
все частіше скар-
жаться на те, що не 
можуть розібратися, 
скільки ж їм треба 
доплатити до сум, ви-
ділених державою.

Справа в тому, що, починаючи 
з жовтня минулого року, їм над-
ходять рахунки на повну вартість.

Новий порядок  
оплати рахунків

З 1 листопада 2019 р. пільго-
вик, незалежно від того, виплачу-
ється йому пільга на комунальні 
послуги готівкою або перерахо-
вується безготівково, отримує 
квитанції з повним розміром 
платежу. Як у пільговиків, так 
і у субсидіантів, яким державна 
допомога виплачується готівкою, 
складнощів з оплатою не вини-
кає, адже вони після отриман-
ня грошових коштів оплачують 
послуги за повною вартістю. 
Тим, кому пільга виплачу-
ється у безготівковій формі, 
допоможемо розібратися, що 
саме за них оплачує держава. 
Справа в тому, що, за постано-
вою Кабінету Міністрів, кошти 
постачальникам послуг «Ощад-
банк» перераховує (відповідно 
до сум у квитанціях) в межах 
суми держдопомоги (розміру 
щомісячної субсидії або пільги) 
у такій послідовності:

• постачання теплової енергії 
або природного газу і електро-
енергії для індивідуального опа-
лення;

• постачання гарячої води;
• централізоване водопоста-

чання;
• централізоване водовідве-

дення;
• постачання електроенергії;
• поставки природного газу 

(для приготування їжі, нагріван-
ня води);

• вивезення побутових від-
ходів;

• послуги з управління бага-
токвартирним будинком;

• внески за установку, об-
слуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку (будинкові 
лічильники тепла, води, газу).

При цьому «Ощадбанк» пере-
раховує кошти не за пропорцій-
ним принципом, коли за кожну 
послугу проводився розрахунок 
у рівних відсотках від суми пла-
тежу, а за пріоритетним прин-
ципом: за першу послугу – у по-
вному обсязі, якщо залишилися 
кошти –  за другу тощо. Поки 
дозволяє сума пільги. Ті послу-
ги, на які не вистачило коштів, 
пільговик повинен сплатити са-
мостійно.

Оплата рахунків отримувачем 
субсидії у безготівковій формі 
проводиться аналогічно.

Оскільки тепер монетизацію 
пільги нараховують не за фак-
том споживання, а за нормами, 
то якщо пільговик використав 
послуги в обсягах менших, ніж 

пільгові, решта суми може бути 
використана в наступному місяці. 
Наприклад, людина місяць не 
мешкала у квартирі, не викорис-
товувала воду, газ, але виплату 
у вигляді пільги за них вона отри-
має у будь-якому випадку. При 
виплаті пільг готівкою зеконом-
леними коштами пільговик може 
розпоряджатися щомісячно, при 
виплаті пільг у безготівковій 
формі – тільки після завершення 
опалювального сезону зеконом-
лені кошти можна буде отрима-
ти готівкою на свій банківський 
рахунок в «Ощадбанку».

Як дізнатися, скільки 
потрібно доплатити  
за комунальні послуги?

Є три способи з'ясувати, 
скільки і за що треба сплатити. 
Перший, складніший і наочні-
ший – зайти в особистий кабінет 
на сайті «Ощадбанку». У пре-
сслужбі банку нам уточнили, 
що для пільговиків такі кабінети 
законодавством не передбачені, 
вони покладені тільки субсидіан-
там, але банк їх створив самостій-
но для зручності клієнтів. Втім, 
цей спосіб важкодоступний для 
літніх пільговиків, особливо якщо 
вони проживають у селах, де не-
має інтернету. Літніх пільговиків 
багато – наприклад, діти війни, 
наймолодшим з яких по 75 років.

Другий спосіб простіший – це 
SMS-повідомлення. Як правило, 
мобільні телефони, нехай старі, 
кнопкові, є навіть у бабусь-дідусів. 
Але розібратися в SMS їм деколи 
складно, адже повідомлення при-
ходять латиницею. Як пояснили 
нам в «Ощадбанку», таким чином 
можна передати більше знаків, 
адже повідомлення об'ємні.

Нарешті, третій, найнадійні-
ший, спосіб – перевести пільгу 
з безготівкової форми в готівкову 
і оплачувати рахунки повністю 
самостійно.

Якщо сума пільги не покрила 
вартості всіх послуг, то після 18 
числа «Ощадбанк» направить на 
мобільний телефон пільговика 

SMS-повідомлення із зазначен-
ням сум, які він повинен само-
стійно сплатити (доплатити) по 
кожній послузі. Ці суми пільго-
вик може також побачити у сво-
єму особистому кабінеті на сайті 
«Ощадбанку».

Якщо ви оплатили рахунки, 
не дочекавшись SMS від «Ощад-
банку», то на рахунках виникне 
переплата, яка буде врахована 
постачальником послуг у квитан-
ціях за наступний місяць. І навпа-
ки – за недоплату виставлять борг, 
але пільга, звісно, збережеться.

Відзначимо, що якщо поста-
чальник послуги не співпрацює 
з «Ощадбанком» і не надає банку 
інформацію про нараховані суми 
за послугу пільговикам та отри-
мувачам субсидії, то і вимагати 
оплату з отримувача пільги або 
субсидії у безготівковій формі до 
1 червня він не має права.

Пільга – не субсидія
Також розберемося, чим піль-

га відрізняється від субсидій. 
Пільга – це встановлені законом 
переваги, які надаються особі або 
групі осіб порівняно з іншими 
громадянами. Законодавством 
встановлені пільги для учасни-
ків бойових дій, чорнобильців, 
ветеранів військової служби, ге-
роїв України, багатодітних сімей, 

педагогів і медиків у сільській 
місцевості тощо, всього в Укра-
їні понад 20 категорій пільгови-
ків. Окремо можна назвати таку 
численну категорію пільговиків 
як діти війни, тобто тих, кому на 
2 вересня 1945 року (дата закін-
чення Другої світової війни) було 
менше 18 років.

Субсидія, на відміну від 
пільги, – це державна допомога 
у готівковій або безготівковій 
формі неплатоспроможним гро-
мадянам (домогосподарствам) на 
покриття комунальних витрат.

Пільги на комунальні 
послуги

Одним з видів пільг є знижка 
на оплату комунальних послуг. 
Наприклад, для дітей війни це 
мінус 25% від суми, зазначеної 
в рахунку, для багатодітних сі-
мей – мінус 50%, для учасників 
бойових дій (в тому числі АТО/
ООС) – мінус 75%.

Для деяких категорій право 
на пільгу з оплати компослуг за-
лежить від розміру доходів. Якщо 
доходи на людину (діти війни) або 
члена багатодітної сім'ї станов-
лять більш ніж 1,4 прожиткових 
мінімуми для працездатних (за-
раз це 2940 грн), пільга на оплату 
комунальних послуг не надається. 

Але ці люди можуть подати заяву 
на отримання житлової субсидії, 
право на отримання якої буде 
встановлено в порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів. При 
цьому пільги учасникам бойових 
дій, особам з інвалідністю вна-
слідок війни (в тому числі АТО/
ООС), чорнобильцям, ветеранам 
військової служби надаються без 
урахування їх доходів.

Кому – гроші,  
кому – за безготівкою

Субсидію грошима мож-
на отримувати на свій 
банківський рахунок, 
відкритий у будь-якому 
з 38 уповноважених 
банків на вибір отриму-
вача субсидії, або через 
«Укрпошту» разом з пен-
сією. Субсидію у без-
готівковій формі можна 
отримувати тільки через 
«Ощадбанк».

Субсидію у безготівковій 
формі призначають тим, хто 
звернувся за нею вперше, або 
тим, хто вже її отримував, але за 
станом на 1 травня (кінець опа-
лювального періоду, коли субси-
дія призначається на наступний 
період) накопичив борг з опла-
ти комуналки, що перевищує 
340 грн (20 неоподатковуваних 
мінімумів). При погашенні боргу 
або укладенні договору реструк-
туризації таких осіб субсидії не 
позбавляють, але переводять на 
безготівкову форму оплати.

А ось із пільговиками си-
туація інша. Пільги на оплату 
послуг ЖКГ почали надаватися 
у грошовій формі тільки з жов-
тня минулого року. Для того, 
щоб отримувати готівкою пільгу 
на оплату комуналки, пільговик 
повинен був до 15 жовтня 2019 
року (початок опалювального 
сезону) подати відповідну заяву 
до управління праці та соціаль-
ного захисту населення за місцем 
проживання. Більшість цього 
не зробили і тепер не можуть 
розібратися, скільки їм треба 
доплатити за компослуги.

Кабміном ухвалене 
рішення про можливість 
переходу з безготівкової 
на готівкову форму ви-
плати пільги у будь-який 
момент. Така можливість 
реалізована з 1 січня 
2020 року. Процедура 
переходу залишилася 
незмінною: необхідно 
подати заяву до управ-
ління праці та соціаль-
ного захисту населення, 
в якому вказати реквізи-
ти банківського рахун-
ку, і з наступного після 
подачі заяви місяця 
сума пільги переклада-
тиметься на банківський 
рахунок.

Начальник управління  
праці та соціального захисту  

населення Таїса Кондратюк

Управління праці та соціального 
захисту населення інформує  
щодо монетизації пільг і субсидій



6 Середа, 19 лютого 2020WWW.ZT.20MINUT.UA Різне

Курка з гарбузом 
та грибами у вершках

• Інгредієнти: куряче філе – 700 г, гарбуз – 350 г, 
шампіньйони – 400 г, ріпчаста цибуля – 200 г, со-
євий соус – 1,5 ст. л., лимонний сік – 1 ст. л., вершки 
(20–30%) – 100 мл, вода або бульйон (курячий чи 
овочевий) – 100 мл, сіль, чорний мелений перець – за 
смаком, соняшникова рафінована олія – для сма-
ження.

• Цибулю порізати кубиками.
• Гарбуз очистити від шкірки і нарізати кубика-

ми зі стороною 2 см.
• Гриби розрізати на 4 частини.
• Куряче філе нарізати невеликими шматками. 

На сковорідці розігріти олію і на середньому вогні 
частинами обсмажити курку до рум’яної скоринки.

• Обсмажене куряче філе викласти на тарілку. 
У цій же сковорідці обсмажити цибулю до прозо-
рого стану.

• До цибулі викласти гарбуз та гриби і, помішу-
ючи, смажити 10 хв. Додати лимонний сік і соєвий 
соус, перемішати.

• Слідом додати обсмажене куряче філе, воду 
чи бульйон, посолити і поперчити за смаком. На-
крити кришкою, довести до кипіння і тушкувати 
приблизно 15 хв. до готовності курки.

• Потім додати вершки, ще раз довести до ки-
піння і відставити з вогню.

• Перед подачею страву посипати нарізаною 
зеленню петрушки.

Спагеті з тунцем, оливками 
та помідорами

• Інгредієнти: спагеті – 450 г, помідори – 450 г, 
консервований тунець в олії – 250 г, зелені олив-
ки – 70 г, ріпчаста цибуля – 100 г, часник – 2 зубчики, 
сушений базилік – 1/2 ч. л., зелень петрушки – пів 
пучка, сіль, чорний мелений перець – за смаком, 
олія – для смаження.

• Ріпчасту цибулю порізати дрібними кубиками. 
Оливки нарізати кружальцями. Часник подрібнити 
ножем.

• Помідори опустити на 20 сек в киплячу воду, 
зняти з них шкірку і нарізати невеликими шма-
точками.

• На оливковій чи соняшниковій рафінованій 
олії обсмажити цибулю до прозорого стану.

• Додати нарізані помідори і, помішуючи, туш-
кувати 5 хв., щоб випарувалась зайва рідина. До 
помідорів додати часник, сіль, перець і сушений 
базилік. Перемішати.

• Потім додати тунець (без олії), лопаткою чи 
ложкою розділити його на менші шматочки, пере-
мішати і потушкувати ще 2–3 хв.

• В кінці додати нарізані оливки і подрібнену 
зелень петрушки. Перемішати і відставити з вогню.

• У каструлі 
у  пі дсоленій 
воді відварити 
спагеті до готов-
ності і відкину-
ти на друшляк. 
Щойно зварені 
спагеті перемі-
шати з гарячим 
соусом.

Лютий – останній місяць 
зими, тому розпочинається по-
силена підготовка до дачного 
сезону.

Зима тільки здається довгою. 
Досвідчені городники знають, як 
оманливі короткі дні, що переду-
ють весні. Думаєш, що все встиг-
неш, а в підсумку: і те не посадив, 
і про це не подумав.

План роботи на дачі 
у лютому для садівника-
городника:

• зібрати якомога більше сні-
гу і утримати його;

• захистити від промерзан-
ня коріння у дерев 
і чагарників;

• підготувати 
посадковий і садо-
вий інвентар;

•  перебрат и 
овочі в погребі;

• заготовити 
добрива та хіміч-
ні препарати для 
обробки рослин 
і землі;

• обов'язково 
перевірити наяв-
ність, якість, тер-
мін придатності 
насіння і садивного 
матеріалу;

• провести перші посіви на-
сіння на розсаду для теплиці.

Малосніжна зима – це про-
блема для городників. Тим біль-
ше, що у лютому сильні вітри по-
чинають здувати наявні снігові 
запаси, а раптова відлига сприяє 
утворенню крижаної кірки. Вона 
небезпечна тим, що під нею по-
чинає підпрівати коріння.

Зберігаючи сніг, треба змі-
тати його з доріжок під дерева. 
Якщо є можливість, то під дерева 
можна накласти шар ялинових 
або соснових гілок. Вони добре 
утримують покрив снігу, утеплю-
ють коріння і заважають зайцям 
обгризати кору у плодових дерев.

Перевірка квітів. У лютому 
починають проростати бульби 
рослин. Треба перевірити, як 
почувають себе бульби бегонії, 
гладіолусів, жоржин та інших 
рослин. Якщо з'явилися паро-
стки, то потрібно покласти рос-
лини в пакет з паперу, переклав-
ши вологою тирсою. Цей пакет 
слід зберігати до весни у нижній 
частині холодильника. Ті бульби 
і цибулини, які не пішли в ріст, 

треба зберігати подалі від карто-
плі, стежити, щоб вони не висо-
хли і не пустили паростки. У цей 
період можливі появи на бульбах 
пошкоджень. Їх треба зрізати до 
здорової частини, а це місце по-
сипати товченим вугіллям.

Готуємо компост. Саме 
у лютому треба розібрати ком-
пост за категоріями. Тоді навесні 
можна буде швидше зайнятися 
компостуванням. Треба приготу-
вати гній, скласти його з органіч-
ними відходами, які заготовили 
восени. Можна посипати супер-
фосфатом з розрахунку 2,5–3 кг 
на 1 т гною. Все це треба ущіль-
нити і засипати снігом.

Якщо компост був приготова-
ний ще восени, його вкривають 
поліетиленовою плівкою від опа-
дів, утеплюють листям або оче-
ретом, а потім вкривають землею 
(приблизно 15–20 см). У лютому 
на таку купу треба періодично 
накидати сніг для теплоізоляції.

Перебрати овочі в по -
гребі. Наповнений до країв 
підвал вимагає постійної ува-
ги. Проросла картопля швидко 
зморщується і загниває, буряк 
і кормовий буряк покриваються 
пліснявою. Без контролю ста-
ну коренеплодів, вирощених 
з любов'ю і надією на достаток 
врожаю, можна позбутися біль-
шої частини запасів.

Підготувати ящики для 
розсади. У квітні починається 
висівка насіння довго зростаючих 
сільськогосподарських культур. 
Перець, солодкий або гіркий, не 
встигне набрати силу і достатній 
для висадки розмір, якщо запіз-
нитися з посівом. У лютому слід 
підготувати дерев'яні або пласти-
кові ящики із землею під ці цілі, 
внести в будинок, продумати, де 
їх розташувати.

Гороскоп на тиждень 19 - 25 лютого

 Смачного!

ОВЕН
Нові ідеї та технології 

дозволять досягти важ-
ливих результатів у роботі та успі-
хів у кар'єрі. Уникайте конфліктів 
з домашніми.

ТЕЛЕЦЬ
Квапливість і дратів-

ливість зараз ні до чого. 
Незначущі, але реальні питання 
будуть вдало вирішені, а от гло-
бальні – поки ні. 

БЛИЗНЮКИ
Сконцентруйте свої 

зусилля на досягненні 
поставлених цілей. Не 

бійтеся труднощів і перешкод. 
В особистому житті – приємні 
моменти.

РАК
Постарайтеся бути 

уважнішими, не допус-
кати помилок у роботі. Ділова 
хватка дозволить успішно проти-
стояти опонентам.

ЛЕВ
Майте трохи терпін-

ня, щоб здійснити ваш 
задум. Підготуйтеся до важливої 
наради або іспиту. У взаєминах – 
несподіваний поворот.

ДІВА
Сприятливий період 

для того, щоб щось змі-
нити й навчитися нового. На вас 
очікує удача у справах, з'являться 
нові партнери в бізнесі.

ТЕРЕЗИ
Настає час для плід-

ної, хоч і дещо нудної 
роботи, але саме в ній ви змо-
жете проявити себе як сильна 
особистість. 

СКОРПІОН
Можуть загострити-

ся питання кар'єри та 
влади, але зрештою вам діста-
нуться і прибуток, і підвищення. 
Ситуація покращиться.

СТРІЛЕЦЬ
Присвятіть достат-

ньо часу спілкуванню, 
новим знайомствам. Було б непо-
гано переглянути свою систему 
цінностей. 

КОЗЕРІГ
Від роботи нікуди не 

подітись, доведеться по-
ринути в неї з головою, 

ще й вести складні перемовини. 
Не дратуйте колег. 

ВОДОЛІЙ
Перш ніж починати 

нові справи, проаналі-
зуйте ситуацію в осо-

бистому житті. Налаштовуйте 
себе на прийняття кардиналь-
них рішень. 

РИБИ
Відчуєте, що по -

трібні як на роботі, так 
і вдома. Постарайтеся 

реально оцінювати свої сили 
та можливості. 

Роботи у лютому 
у городі, теплиці 
і на присадибній 
ділянці

Куточок САДІВНИКА
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло
13.10,00.55 #ВУКРАЇНІ
13.40 Бюджетники
14.25 Д/ц "Аромати Мекси�

ки"
15.10 UA:Фольк
16.15 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Перша шпальта
18.20,02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ дикої при�

роди"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.25,02.25 UA:Спорт
21.35 "Зворотний відлік"
00.00 Схеми.

1+1

09.25,18.00 "Життя відо�
мих людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.00 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Родинні

зв'язки 2" (12+)
22.45 "Гроші 2020"
00.00 "Дубінізми 2020"

²ÍÒÅÐ

09.20 Ранок з Інтером
09.30,18.00, 19.00, 01.30

Ток�шоу "Стосується
кожного"

11.20, 12.25 Х/ф "Дилема"
14.00 Х/ф "Нестерпна жор�

стокість"
15.50 "Чекай на мене
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

09.05 Т/с "Коли ми вдома"
11.00 "МастерШеф" 12+
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00 Т/с "Сліпа"
18.50,22.40 "Один за всіх"
20.00 Т/с "Вир"
23.40 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні

новини
10.55, 13.20 Х/ф "Чорний

дощ" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.50, 16.20 Х/ф "Наймані

убивці" 16+
16.45 Х/ф "Спеціаліст" 16+
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.05,21.30 Х/ф "Рембо�4"
22.00 Свобода слова
23.40 Т/с "Обмани себе"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.05 Варьяти 12+
10.00 Діти проти зірок
12.00 Х/ф "Однокласники"
16.00,19.00 Від пацанки до

панянки 16+
21.10 Х/ф "Змішані" 16+
23.30 Х/ф "Білявка в за�

коні"
01.20 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

07.25 Х/ф "А зорі тут тихі..."
10.50, 22.30 Т/с "Закон і по�

рядок" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 22.00,

02.45 "Свідок"
12.50 "Таємниці світу"
14.05,03.30 "Речовий до�

каз"
18.20 "Свідок. Агенти"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 Х/ф "Дніпровський

рубіж"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.10 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"
23.30 Т/с "Заповіт принце�

си" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло
13.10 Сильна доля
14.25 Д/ц "Аромати
15.10 Бюджетники
15.45,05.30 #ВУКРАЇНІ
16.15 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Розважальна програ�

ма
18.20,02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.30,23.40  UA:Спорт
21.40 Наші гроші
22.15 Т/с "Епоха честі"
00.00 "Зворотний відлік"

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Родинні

зв'язки 2" (12+)
22.45,00.40 "Одруження на�

осліп"
²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.10 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.25 Х/ф "Справа хороб�

рих" 12+
14.50,15.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

05.20 "Ультиматум" 16+
09.05 "МастерШеф" 12+
16.25, 18.00 Т/с "Сліпа"
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.50 "Один за всіх" 16+
20.00 Т/с "Вир"
22.40 "Таємниці ДНК" 16+

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.30, 00.25 Х/ф "Втеча з

Лос�Анджелесу" 16+
12.25, 13.20 Х/ф "Рембо�4"
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
22.15 Х/ф "Падіння Олім�

пу" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.10 Х/ф "Білявка в за�
коні"

11.00 Т/с "Завзяті домо�
господарки" 16+

13.00,19.00 Хто проти
блондинок? 12+

21.00 Х/ф "Безсоромна
мандрівка" 16+

23.00 Х/ф "Білявка в за�
коні

00.50 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Із життя на�
чальника карного
розшуку"

10.50, 22.30 Т/с "Закон і по�
рядок" (16+)

12.50 "Свідок. Агенти"
14.00 "Речовий доказ"
18.20 "Будьте здоровi"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
03.40 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30 Реальна містика
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"
23.20 Контролер
00.00,02.15 Т/с "Заповіт

принцеси" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло
13.10 Енеїда
14.25 Д/ц "Аромати Ко�

лумбії"
15.10 Сильна доля
16.30,00.00 Біатлон.
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.40 Король контрабанди
22.50 Своя земля
02.35 Тема дня

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку"
13.00,14.10 "Світ навиворіт
15.20 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Родинні

зв'язки 2" (12+)
22.45,23.45, 00.40 "Світ на�

виворіт 11: Китай"
02.20 Т/с "Школа" (16+)

²ÍÒÅÐ

09.20 "Ранок з Інтером"
10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.25 Х/ф "Вій" 16+
14.50,15.45 "Речдок"
18.00 Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
21.00 "Речдок.
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+
03.45 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.50 "Ультиматум" 16+
09.30 Т/с "Коли ми вдома.
10.30 "МастерШеф" 12+
16.25, 18.00 Т/с "Сліпа"
17.25,21.55 "Відлік часу"
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.50 "Один за всіх" 16+
20.00 Т/с "Вир"
22.40 "Давай поговоримо

про секс" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
11.45, 13.20 Х/ф "Підривни�

ки" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
16.55, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Секретний фронт
22.15 Х/ф "Падіння Лондо�

на" 16+
00.00 Х/ф "Межа" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Х/ф "Білявка в законі
11.00 Т/с "Завзяті домогос�

подарки" 16+
13.00,19.00 Суперінтуїція
21.00 Х/ф "50 перших по�

цілунків"
23.00 Х/ф "Як позбутися

хлопця за 10 днів"
01.20 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Роби � раз!"
(16+)

10.40, 22.30 Т/с "Закон і по�
рядок" (16+)

12.50 "Будьте здоровi"
14.05,02.50 "Речовий доказ"
18.20 "Вартість життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
04.05 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30,03.10 Реальна місти�

ка
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"

16+
23.20 Гучна справа
00.00, 02.15 Т/с "Заповіт

принцеси" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
11.00 Скелетон.
12.40 Пліч�о�пліч
13.00 Скелетон.
15.10,17.25 #ВУКРАЇНІ
15.55,00.00 Біатлон.
18.20,02.35 Тема дня
18.50,03.30 Біатлон.
20.25 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.40,01.15 Схеми.
22.15 Т/с "Епоха честі"
01.45 Своя земля

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку
13.00,14.00 "Світ навиворіт
15.15 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.45, 21.45 Т/с "Родинні

зв'язки 2" (12+)
22.30 "Право на владу 2020"
01.00 "Гроші 2020"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.25 Х/ф "Вижити серед

вовків" 16+
14.50,15.40 "Речдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00,03.00 "Подробиці"
20.55 "Речдок
23.45 Т/с "Спокуса 2" 12+

ÑÒÁ

05.50 "Ультиматум" 16+
09.35 "МастерШеф" 12+
16.25, 18.00 Т/с "Сліпа"
17.25,21.55 "Відлік часу"
18.50 "Один за всіх" 16+
20.00, 22.40 Т/с "Проти пли�

ну"
22.00 "Вікна�Новини"
00.35 "Я соромлюсь свого

тіла" 16+
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні

новини
10.05 Секретний фронт
12.00, 13.20 Х/ф "Воскресі�

ння" 12+
12.45,15.45 Факти. День
14.25, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.00, 21.20 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
18.45,21.00 Факти. Вечір
20.15 Антизомбі. Дайджест
22.10 Х/ф "Альфа" 16+
00.00 Х/ф "Чорний дощ"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Х/ф "Як позбутися
хлопця за 10 днів"

11.00 Т/с "Завзяті домо�
господарки" 16+

13.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Сахара"
23.20 Х/ф "Колір ночі" 18+
02.20 Т/с "Чаклунки" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Безсмертний
гарнізон"

10.55, 22.30 Т/с "Закон і по�
рядок" (16+)

12.50 "Вартість життя"
14.00,02.40 "Речовий доказ"
18.20,04.10 "Правда життя"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00, 23.00 Сьогодні

09.30,02.30 Зірковий шлях
11.30,03.10 Реальна місти�

ка
13.30,15.30, 04.45 Агенти

справедливості 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Зникаючі сліди"

16+
23.20 Слідами
00.00, 02.15 Т/с "Заповіт

принцеси" 12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Т/с "Жіночий рай"
12.00 Д/ц "Ремесло
13.10 Д/ц "Мегаполіси"
14.00,00.00 Скелетон.
16.55 Д/ц "Дикі тварини"
17.25 Схеми.
17.55 "VoxCheck"
18.20,02.35 Тема дня
19.20 Д/ц "Світ природи"
19.55 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
21.30,23.40, 02.25 UA:Спорт
21.40 Перша шпальта
22.15 Т/с "Епоха честі"
01.15,05.30 #ВУКРАЇНІ

1+1

09.25,18.00 "Життя відомих
людей 2020"

11.20,12.20 "Міняю жінку
13.00,14.10 "Світ навиворіт
15.25 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
17.00 "Щоденник медіума"
19.00 "Секретні матеріали
20.25 "Жіночий квартал"
22.15 "Ліга сміху"
00.20 Х/ф "Австралія" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
11.05 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
12.25 Х/ф "Крейсер "Індіа�

нополіс": Історія муж�
ності" 16+

14.50,15.40, 23.45 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці тижня"
03.05 "Орел і Решка

ÑÒÁ

05.50 "Ультиматум" 16+
09.25 Т/с "Коли ми вдома.

Нова історія"
11.20 "МастерШеф" 12+
17.25 "Відлік часу"
17.30,22.00 "Вікна�Новини"
18.00,22.40 "Хата на тата"
00.25 "Євробачення 2020.

Національний відбір"
ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�

вини
10.05 Антизомбі. Дайджест
10.55 Х/ф "Бадьорість

духів" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.20,16.20, 22.40, 01.50

Скетч�шоу "На трьох"
18.45 Факти. Вечір
20.05 Дизель шоу 12+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.00 Діти проти зірок
11.00, 23.50 Х/ф "Блакитна

лагуна"
13.00 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"
15.00 Х/ф "Блакитна лагу�

на: Пробудження"
17.00,19.00 Хто зверху? 12+
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря: Прокляття
чорної перлини" 16+

ÍÒÍ

09.00 Х/ф "Мій бойовий
розрахунок"

10.55, 22.30 Т/с "Закон і по�
рядок" (16+)

12.50,03.30 "Правда життя"
14.05,02.25 "Речовий доказ"
18.20 "Таємниці світу"
19.30 "Легенди карного

розшуку"
00.15 "Таємниці криміналь�

ного світу"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30,07.10, 08.15 Ранок з
Україною

07.00,08.00, 09.00, 15.00,
19.00 Сьогодні

09.30,05.40 Зірковий шлях
11.30,04.00 Реальна місти�

ка
12.30, 15.30 Т/с "Пробуд�

ження кохання" 12+
17.00 Історія одного злочи�

ну 16+
19.50 Ток�шоу "Говорить Ук�

раїна"
21.00 Свобода слова Савіка

Шустера
00.00,02.15 Т/с "Лист Надії"

12+
01.45 Телемагазин

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.45 Д/ц "Дикі тварини"
11.25 Біатлон.
13.00,01.00 Бюджетники
13.50 #ВУКРАЇНІ
14.25,04.00 Біатлон.
16.00 Х/ф "Грозовий пере�

вал" 1с. 16+
17.25 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
20.25 Д/ц "Світ дикої приро�

ди"
21.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Х/ф "Служниця" 18+
02.25 Біатлон

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 Х/ф "Шанхайський

полудень"
12.10 Х/ф "Отже, війна"
14.15 Х/ф "Команда А"
16.35,21.30 "Вечірній квар�

тал"
18.30 "Розсміши коміка"
19.30,05.20 ТСН
20.15 "Українські сенсації
23.30 "Світське життя. 2020"

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.10 Х/ф "Ласкаво проси�

мо
12.35 Х/ф "Сім старих і

одна дівчина"
14.10 Х/ф "В бій ідуть одні

"старі"
16.00 Х/ф "Не можу сказа�

ти "прощавай"
17.45, 20.30 Т/с "Голос ян�

гола" 12+
20.00 "Подробиці"
22.30 Х/ф "Про нього" 16+
00.00 Х/ф "Казка про жінку

та чоловіка"

ÑÒÁ

05.55 Т/с "Коли ми вдома
07.50 Т/с "Вир"
17.05 "Хата на тата" 12+
19.00 "МастерШеф. Про�

фесіонали" 12+
21.55 Х/ф "Діамантова

рука"
23.45 "Діамантова рука: не�

відома версія"
ICTV

08.20 Х/ф "Бадьорість
духів" 16+

10.05 Х/ф "Альфа" 16+
11.45 Скетч�шоу "На трьох"
12.45 Факти. День
13.00 Дизель шоу 12+
14.55 Х/ф "Падіння Олімпу"
17.00 Х/ф "Падіння Лондо�

на" 16+
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Джек Річер" 16+
23.40 Х/ф "Людина людині

вовк" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.05 М/с "Шоу Луні Тьюнз"
10.20 Хто зверху? 12+
14.10 Х/ф "Сахара"
16.50 Х/ф "Змішані" 16+
19.00 Х/ф "Книга джунглів"
21.00 Х/ф "Пірати Карибсь�

кого моря
00.05 Х/ф "Повернення в

Блакитну лагуну"

ÍÒÍ

05.45 Х/ф "Через Гобі та
Хінган"

08.45 Х/ф "Фронт за лінією
фронту" (12+)

12.00 "Легенди карного
розшуку"

15.35,02.45 "Випадковий
свідок"

18.05 "Переломні 80�ті"
19.00,02.00 "Свідок"
19.30 Х/ф "Невловимі мес�

ники"
21.00 Х/ф "Багрові ріки"
23.10 Х/ф "Кров спокути"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30,05.30 Зірковий шлях
09.00, 15.20 Т/с "Зникаючі

сліди" 16+
17.00, 21.00 Т/с "Ласкаво

просимо на Канари"
20.00 Головна тема
23.00 Х/ф "Вальс � бостон"
01.00, 02.15 Х/ф "Везуча"
01.45 Телемагазин
03.10 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.30 Енеїда
10.45 Д/ц "Дикі тварини"
11.25,02.35 Біатлон.
15.25 #ВУКРАЇНІ
16.00 Х/ф "Грозовий пере�

вал" 2с. 16+
17.25 Т/с "Епоха честі"
19.20 Д/ц "Вижити в дикій

природі"
20.25 Д/ц "Світ  природи"
21.20 Д/ц "Боротьба за ви�

живання"
22.00 Х/ф "Тебе ніколи тут

не було" 18+
00.00 Х/ф "Служниця" 18+

1+1

09.00 "Лото�забава"
09.45,10.45 "Світ навиворіт

11: Китай"
11.45 Т/с "Родинні зв'язки
19.30,05.00 "ТСН�Тиждень"
21.00 "Голос країни 10"
23.20 Х/ф "Шанхайський

полудень"
01.30 "Жіночий квартал"
02.55 "Світ навиворіт

²ÍÒÅÐ

07.25 Х/ф "Сім старих і
одна дівчина"

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Орел і решка
12.00 Ток�шоу "Роман з

Ольгою"
14.15 Т/с "Мене звати Ме�

лек" 12+
17.50 Х/ф "Сліди апос�

толів" 16+
20.00 "Подробиці"
20.30 Х/ф "Код Червоний"
22.25 Х/ф "Я, Тоня" 16+
00.35 "Речдок"

ÑÒÁ

06.05 "Хата на тата" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси" 16+
19.55 "Один за всіх" 16+
22.00 "Детектор брехні"

ICTV

07.55 Антизомбі. Дайджест
09.35, 13.00 Т/с "Відділ 44"
12.45 Факти. День
14.10 Х/ф "Джек Річер" 16+
16.35 Х/ф "Джек Річер�2:

Не відступай" 16+
18.45 Факти тижня
20.30 Х/ф "Викрадення"
22.15 Х/ф "Викрадена�2"
23.50 Х/ф "Прогулянка ви�

сотою"
02.00 Х/ф "Людина людині

вовк" 18+
03.50 Т/с "Код Костянтина"

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.50 М/ф "Прогулянки з
динозаврами 3D"

11.40 Х/ф "Пірати Карибсь�
кого моря

21.00 Х/ф "Ласкаво проси�
мо в рай" 16+

23.10 Х/ф "Блакитна лагу�
на: Пробудження"

01.10 Зона ночі

ÍÒÍ

07.25 "Страх у твоєму домі"
11.00 Х/ф "Чорна стріла"
12.40 Х/ф "Снігова короле�

ва"
14.15 Х/ф "Танцюй,

танцюй"
17.00 Х/ф "Багрові ріки"
19.00 Х/ф "Знову невло�

вимі"
21.40 Х/ф "Контракт" (16+)
23.30 Х/ф "Кров спокути"
01.10 "Речовий доказ"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.30 Сьогодні
07.30 Зірковий шлях
09.00 Т/с "Ласкаво проси�

мо на Канари" 12+
12.50 Т/с "Лист Надії" 12+
16.50, 21.00 Т/с "Криштале�

ва мрія"
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.10, 02.15 Т/с "Білі троянд

надії" 16+
01.45 Телемагазин
03.00 Х/ф "Вальс � бостон"
04.45 Х/ф "Везуча" 16+
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Лариса Бджілка

Про що ж говорили на співбе-
сідах із представниками місцевих 
громад, з нашим журналістом 
поділився радник голови Рома-
нівської райдержадміністрації 
В. І. Ходюк: «В ході проведення 
співбесід керівників району з сіль-
ськими та селищними головами 
аналізувались шляхи вирішення 
проблемних питань соціально-еко-
номічного розвитку підвідомчих 
територій.

Особлива увага зверталась на 
стан надходжень коштів до міс-
цевих бюджетів, обліку та інвен-
таризації земель, розрахунків за 
оренду земельних часток (паїв). 
Актуальними на сьогодні є і пи-
тання щодо проведення глибокого 
аналізу розміру орендної плати 
та перегляду її відсоткової став-

ки. Керівникам місцевих громад 
рекомендовано також посилити 
роботу з укладання договорів 
оренди площ господарських дво-
рів, міжпайових доріг і укладення 
соціальних угод з орендарями для 
розвитку населених пунктів».

Начальник управління фінансів 
Наталія Горобець звернулась до 
голів сільських та селищних рад 
з наступним повідомленням:

– Управлінням фінансів про-
ведено порівняльний аналіз ста-
ну надходжень плати за землю 
до місцевих бюджетів району за 
2018–2019 роки.

Протягом 2019 року до місце-
вих бюджетів району було акуму-
льовано 8094,1 тис. грн плати за 
землю, що на 1480,7 тис. грн, або 
на 22,4% більше надходжень 2018 
року. При цьому окремі бюджети 
отримали значний приріст плати 
за землю. Найбільший приріст 
досягнуто у Великокозарській, 

Врублівській, Годиській, Нив-
ненській, Романівській сільських 
радах. Негативна динаміка над-
ходжень зафіксована у Карвинів-

ській, Булдичівській, Вільшанській, 
Камінській, Хижинецькій, Старо-
чуднівськогутянській сільських та 
Биківській селищній радах.

Зважаючи на те, що при оцінці 
ефективності роботи голів держав-
них адміністрацій використовуєть-
ся показник зростання надходжень 
плати за землю, просимо активізу-
вати роботу, спрямовану на:

– Проведення інвентаризації 
земельних ділянок, що викорис-
товуються без правовстанов-
люючих документів, та вжиття 
заходів щодо прискорення їх 
оформлення землекористувачами 
відповідно до вимог земельного 
законодавства;

– Продовження проведення 
нормативно-грошової оцінки зе-
мель та її поновлення;

– Передачу в оренду земельних 
ділянок за ринковими ставками 
орендної плати.

Про результати проведеної ро-
боти поінформувати відділ доходів 
управління фінансів райдержадмі-
ністрації в термін до 5 квітня 2020 
року, до 5 липня 2020 року.

13 і 14 лютого у Романівській районній 
адміністрації проходили співбесіди керівництва 
району з сільськими та селищними головами

Лариса Бджілка

На журналістський запит нашої газети 
з приводу оптимізації та скорочення чисельнос-
ті працівників РДА редакції надали наступну 
відповідь.

Романівська райдержадміністрація повідо-
мляє, що враховуючи процес децентралізації 
в країні, проведення оптимізації та скорочення 
чисельності працівників районних державних 
адміністрацій, на виконання постанов Кабінету 
Міністрів України від 03 листопада 2019 № 926 
«Про внесення змін до деяких постанов Кабіне-
ту Міністрів України та скасування постанови 
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 
року № 746», від 03 листопада 2019 року № 923 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 18 квітня 2012 року № 606», 
розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 25.11.2019 року «Про вста-

новлення граничної чисельності працівників 
районної державної адміністрації» – районній 
державній адміністрації доведена гранична 
чисельність всіх працівників 61,5 одиниці 
(в тому числі апарат 14): із 95 одиниць (в тому 
числі апарат – 26), які були раніше затверджені 
обласною державною адміністрацією, тобто 
скорочено на 33,5 одиниці.

У Романівській райдерж-
адміністрації провели 
оптимізацію та скорочення 
чисельності працівників

У Романові відбувся 
мітинг до 31-ї річниці 
виведення військ  
з Афганістану

Лариса Бджілка

14 лютого об 11:00 у Ро-
манові відбувся мітинг, 
приурочений 31-й річни-
ці виведення військ з Аф-
ганістану.

15 лютого – День вшанування учас-
ників бойових дій на території інших 
держав.

Майже 160 тисяч українців пройшли 
через пекло афганської війни. Понад 
три тисячі з них повернулися додому 
в цинкових трунах, 80 громадян України 
вважаються зниклими безвісти…

Понад 100 вихідців із Романівщини 
є учасниками бойових дій на території 
інших держав. Не повернулися живи-

ми до отчого порогу лейтенант Чепіль 
Іван Васильович, єфрейтор Пясківський 
Анатолій Володимирович, молодший 
сержант Радзіховський Петро Олек-
сандрович, рядовий Міщенко Сергій 
Петрович. Близько 30 чоловік померли 
вже тут, на рідній землі. Отчий дім вітав 
звільненого з полону Прокопчука Вале-
рія Костянтиновича з села Печанівка. 
Троє загиблих героїв, учасників бойових 
дій на Сході України Атаманчук Олек-
сандр, Рудніцький Вадим та Дашковець 
Дмитро виконували інтернаціональний 
обов’язок в Іраку та Косово.

Голова Романівської РДА Василь Ва-
сильович Флуд під час мітингу висловив 
щирі слова подяки та пошани воїнам-
афганцям.

Після хвилини мовчання до підніж-
жя меморіалу загиблим воїнам-інтер-
націоналістам присутні в знак пам’яті 
та пошани поклали квіти.

Перелік структурних підрозділів Романівської РДА Житомирської області 

№п/п Найменування структурного підрозділу райдержадміністрації

1. Управління праці та соціального захисту населення Романівської районної державної адміністрації 
Житомирської області

2. Управління фінансів Романівської районної державної адміністрації Житомирської області

3. Відділ  освіти Романівської районної державної адміністрації Житомирської області

4. Відділ  містобудування, архітектури, інфраструктури, житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту Романівської районної державної адміністрації Житомирської області

5. Служба у справах дітей Романівської районної державної адміністрації Житомирської області

6. Архівний сектор Романівської районної державної адміністрації Житомирської області

7. Сектор культури Романівської районної державної адміністрації Житомирської області

8. Центр надання адміністративних послуг Романівської районної державної адміністрації 
Житомирської області

                                                                 Адміністрація Романівської РДА


