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СЕРЕДА

Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно Нові меблі від мецената  
для комфортного навчання

Спільно оновлюємо школу! 

 У Мирополі розпочнуться 
роботи з будівництва 
очисних споруд

с. 4

с. 2

с. 4

Поки варварство не стало 
нормою – треба діяти!

та організаціями. Все це у 
кінцевому підсумку неаби-
як поліпшить ситуацію із 
безпекою та правопоряд-
ком у найбільш людних 
(публічних) місцях. У Жи-
томирі, наприклад, у меж-
ах змагання між найбільш 
досконалими проєктами від 
громадськості було виріше-
но надати перевагу проєкту 
«Раді вас бачити» (встанов-
лення відеоспостереження 
у спальному мікрорайоні на 
19 тисяч жителів). За комп-
лекс відеоспостереження 
із облаштуванням 42-х ві-
деокамер було заплачено 
562 тис. гривень. Звісно ж, у 
Романові масштаби – дещо 
інші. Для початку вистачило 
б лише 16–18 відеокамер, на 
встановлення яких довелося 
б знайти 90-100 тисяч гри-
вень. Але ефект та користь 
від встановлення такого 
устаткування відчули б усі. 
І навіть ті двоногі істоти, у 

яких періодично щось там 
чешеться чи зудить стосов-
но руйнацій чи вандалізму, 
знали б і зважали б на появу 
відеоспостереження. 

Проте й сьогодні , 
коли після руйнацій на 
стадіоні у Романові ми-
нув тиждень і пристрасті 
наче й стихають, питання 
про те, як і яким чином 
виявити зловмисників, із 
порядку денного ще не 
зняте. Те, що у Романові 
багато хто знає імена та 
прізвища тих негідників, 
які дозволили собі поні-
вечити майно громади, 
сумнівів майже немає. 
Стосовно всього іншого 
– треба діяти, і у жод-
ному разі не залишати 
ситуацію на рівні «якось 
воно буде». Інакше, якщо 
лише сидіти і обурювати-
ся поведінкою вандалів, 
– буде лише гірше.

Ольга Нумерчук

Повідомлення про понівечені стільці-
сидіння на стадіоні Романівської ДЮСШ 
стало найчорнішою новиною минулого 
тижня. Так, можливо, десь на дорозі чи 
на водоймі у ці дні трапилися події або 
ж навіть катастрофи більш трагічнішого 
забарвлення, але за мірою чи ступенем 
дикунства вибрики варварів або вандалів 
(значення однакове) на стадіоні у Романові 
однозначно перебувають поза межами 
всілякої цивілізації. 

Тепер давайте поміркує-
мо, що, власне, трапилося? 
Хтось каже, що поламані 
стільці на трибуні стадіону 
– не більше ніж дитячі пус-
тощі. Таке собі дріб’язкове 
хуліганство. Проте не варто 
тішити або ж заспокоювати 
себе тим, що таке бувало і 
раніше, що всі ми були 
молодими і гарячими. Тут 
– трохи інша ситуація. Дво-
ногі істоти, які вирішили 
проявити свої доблесті під 
час відпочинку на стадіоні, 
– насправді дуже схиблені 
і примітивно упосліджені 
створіння. Якщо хто не 
розуміє, то тут йдеться 
про компенсацію недо-
отриманого, втраченого 
і загубленого. Істота, яка 
виявилася десь непотріб-
ною, кимось непочутою, 
покинутою  чи ображе-
ною, прагне компенсації. 
І такою компенсацією стали 
понівечені сидіння та стільці 

на стадіоні у Романові. Вже 
наступного разу, коли до ста-
діону буде далеко, а подвигів, 
щоб хоча б чимось відзна-
читися, знову захочеться, 
ніхто не ламатиме стільці 
на трибунах стадіону. До 
того ж схиблені на руйна-
ції створіння, як правило, 
люблять і надають перевагу 
зміні вандальних декорацій. 
Тобто до стадіону руки у дво-
ногих дикунів можуть і не 
дійти, але це зовсім не озна-
чає, що вони не опиняться 
на кладовищі, на околиці 
парку або ж на задвірках 
будь-якої публічної споруди. 
Тут важливо розуміти, що за 
усієї своєї обмеженості і за 
повного пофігізму до загаль-
нолюдських норм моралі 
сучасні вандали (варвари) – 
достатньо обережні і водно-
час дуже боягузливі істоти. 
Найпершим чином вони 
бояться відповідальності за 
вчинене. І саме тому їх треба 

шукати і обов’язково знайти. 
Тут – питання до влади у 
найширшому значенні цього 
слова, а не лише до поліції, 
хоча (не будемо лукавити і 
забувати) раніше доблесна 
міліція ще радянського зраз-
ка знаходила винуватців по-
дібного погрому, що стався 
на стадіоні у Романові, як-то 
кажуть – на раз. Адже для 
цього є чимало відомих і не 
дуже інструментів, методів 
тощо.

Щодо реакції, яка має 
неодмінно проявитися у по-
дібній (подібних) ситуації, 
то навіть фахівці у питаннях 
психологічних розладів та 
комплексів сходяться на 
думці, що кращого методу 
боротьби та запобігання 
подібним ЕКСЦЕСАМ, що 
трапилися нещодавно на 
стадіоні у Романові, ніж 
відеоспостереження, 
поки що ніхто не вигадав. 
Причому для Романова до-

статньо 14–18 відеокамер, 
аби зрушити справу із ві-
деоконтролем у найбільш 
публічних місцях селища на 
краще. Можливий варіант 
поєднання зусиль, коштів 
та ресурсів між місцевою 
радою (селищною радою) 
та певними відомствами 
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НАША ГОРДIСТЬ
З нагоди відзначення 

30-ї річниці Дня Неза-
лежності України розпо-
рядженням Романівсько-
го селищного голови у 
день святкувань багатьох 
жителів громади на-
городили відзнакою «30 
РОКІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
УКРАЇНИ». Серед них:

• Родина Сергія Лялевича, 
який віддав своє життя за неза-
лежність України в російсько-укра-
їнській війні;

• Родина Петра Сурікова, 
який віддав своє життя за неза-
лежність України в російсько-укра-
їнській війні.

За активну громадянську 
позицію, патріотизм, участь в 
антитерористичній операції, 
особистий вагомий внесок у 
захист незалежності та тери-
торіальної цілісності держави 
нагороджено:

• Гаврилюка Юрія Вікторовича, 
старшину, нагородженого орденом 
«За мужність», селище Романів;

• Козінського Генадія Анато-
лійовича, старшого сержанта, на-
городженого медаллю «Захисник 
Вітчизни», селище Биківка;

• Мариніча Олександра Ми-
колайовича, старшого солдата, 
селище Романів;

• Волкова Володимира Володи-
мировича, солдата, село Корчівка;

• Багінського Віталія Альфредо-
вича, учасника АТО/ООС, депутата 
Романівської селищної ради;

• Житомирець Катерину Пи-
липівну – матір-героїню, матір 4-х 
учасників АТО, волонтера;

• Башинську Віру Сергіївну – 
матір 2-х учасників АТО, волонтера.

За активну громадянську 
позицію, сумлінну та наполе-
гливу працю в ім'я розбудови 
держави, вагомий особистий 
внесок у соціально-економіч-
ний розвиток Романівської 
територіальної громади та з 
нагоди 30-ї річниці Дня Неза-
лежності України нагороджено: 

• Ходака Ігоря Євгеновича –  
генерального директора ТОВ «ВІ-
ВАД 09», депутата Житомирської 
обласної ради;

• Рашкаускаса Аудрюса – голо-
ву громадської спілки «Порядок і 
справедливість»;

• Кондратюка Олександра Пав-
ловича – начальника управління 
екології та природних ресурсів 
Житомирської обласної державної 
адміністрації, депутата Житомир-
ської районної ради, краєзнавця 
Романівського краю, депутата 
багатьох скликань  Романівської 
районної ради;

• Гринчук Любов Анатоліїв-
ну – старосту Камінського старо-
стинського округу Романівської 
територіальної громади;

• Рудніцького Леоніда Людви-
ковича – директора ТОВ «Технічний 
ліцей»;

• Пугача Олега Васильовича 
– начальника Романівського РЕМ 
ПАТ ЕК «Житомиробленерго»;

• Власюка Володимира Петро-
вича;

• Ніколайчука Василя Леоні-
довича – директора  Романівського 
психоневрологічного інтернату 
Житомирської обласної ради, 
депутата багатьох скликань Ро-
манівської районної ради;

• Шкуратенюка Петра Сидо-
ровича, ветерана органів місцевого 
самоврядування та освіти.

За сумлінну плідну працю, 
високий професіоналізм, від-
даність своїй справі, вагомий 
особистий внесок у забезпечен-
ня і розвиток системи охорони 
здоров'я на території громади 
та з нагоди 30-ї річниці Дня 
Незалежності України нагоро-
джено:

• Колектив комунального не-
прибуткового підприємства «Ро-
манівська лікарня» Романівської 
селищної ради, директор Серт 
Ірина Валеріївна.

 
За вагомий внесок у роз-

виток освіти, плідну працю у 
справі навчання і патріотич-
ного виховання підростаючого 
покоління та з нагоди відзна-
чення 30-ої річниці Дня Не-
залежності України нагоро-
дждено:

• Педагогічний колектив опо-
рного закладу загальної середньої 
освіти «Романівська гімназія», 

директор Войтюк Олександр Пе-
трович;

• Лановюка Петра Якимовича – 
вчителя історії та суспільствознав-
ства Гордіївського закладу загальної 
середньої освіти, спеціаліста вищої 
категорії;

• Дитячий будинок сімейного 
типу родини Ковальчук Ади Ана-
толіївни та Цвика Бориса Борисо-
вича, селище Биківка;

• Прийомну сім’ю Майки Івана 
Васильовича та Ірини Олександрів-
ни, селище Романів.

За вагомий внесок у роз-
виток вітчизняних державот-
ворчих процесів, культури, 
мистецтва, відродження й 
утвердження духовності, на-
родних звичаїв, традицій та з 
нагоди 30-ї річниці Дня Не-
залежності України нагоро-
джено:

• Народний хор «Для душі» 
Романівського Будинку культури, 
керівник Ганна Ряба;

• Гофінгер-Бугайчук Наталію 
– майстра народної творчості, ху-
дожницю, викладача Романівської 
мистецької школи, удостоєної від-
знаки Президента України.

За сумлінну працю в галу-
зі фізичної культури і спорту, 
вагомий, особистий внесок у 
реалізацію державної політики 
в галузі фізичної культури та 

спорту у Житомирській області 
та Україні та з нагоди 30-ї річ-
ниці Дня Незалежності України 
нагороджено:

• Василівського Віталія Вален-
тиновича – директора комуналь-
ної установи «Дитячо-юнацька 
спортивна школа» Романівської 
селищної ради;

• Бондарєву Вікторію – багато-
разову переможницю та чемпіонку 
легкоатлетичних змагань всеукра-
їнського рівня.

За активну громадянську 
позицію, розвиток волонтер-
ського руху на Романівщині, 
підтримку учасників АТО /ООС 
та з нагоди  30-ї річниці Дня 
Незалежності України нагоро-
джено:

• Волонтерську групу Романів-
щини «Берегиня» – координатор 
Гаврилюк Тетяна Петрівна.

За значний особистий внесок 
у розвиток агропромислового 
виробництва, вагомі трудові 
досягнення, багаторічну само-
віддану працю нагороджено:

• Родину Зінчуків в особі Зінчу-
ка Петра Олександровича, Зінчука 
Віктора Олександровича, Зінчука 
Сергія Олександровича;

• Ковальчука Романа Валерійо-
вича – водія ТОВ «Калина». 

Інформація із сайту  
Романівської громади

Навчатися, щоб 
рятувати і згуртовувати!

Романівська 
громада виборола 
право на участь у 
проєкті «Вогнебор-
ці. Вдосконалення 
цивільного захисту 
в Україні на місце-
вому рівні». Про це 
повідомляється на 
офіційному сайті 
Романівської гро-
мади. 

Влітку 2021 року Ро-
манівська громада взяла 
участь у конкурсі Фонду 
міжнародної солідарності у 
межах Програми «U-LEAD 
з Європою» за фінансової 
підтримки Міністерства 
закордонних справ Респу-
бліки Польща для відбору 
громад-учасниць у межах 
трирічногопроєкту «Вогне-
борці. Вдосконалення ци-
вільного захисту в Україні 
на місцевому рівні».

Метою проєкту є всебіч-
на підтримка системи ци-
вільного захисту населення 
в громадах України, зокрема 
за допомогою формування 
добровільних пожежних ко-
манд, допомоги громадам у 
розробці програми покра-
щення місцевої безпеки та 
навчальних візитів пред-
ставників громад, головних 
управлінь ДСНС України у 
відповідних областях гро-
мад –  учасниць проєкту для 
вивчення польського досвіду 
у вказаній сфері.

У Романівській громаді 
осередок команди добро-
вольців було вирішено 
створити на базі колишньої 

пожежної частини в смт Би-
ківка. За умовами конкурсу 
мінімальна кількість добро-
вольців мала складати 12 
осіб. Приємно зазначити, 
що у Биківському старостаті 
готовність стати вогнебор-
цями на добровільних за-
садах засвідчили 15 осіб.

За результатами попе-
реднього розгляду заявок 
Романівська громада по-
долала перший етап, тому 
2 серпня відбулася зустріч 
координаторки проєкту 
Лілії Антажевої з керів-
ництвом та профільними 
представниками громади, 
на якій вже наживо дово-
дилися потреба у форму-
ванні бригади вогнеборців 
та представлялася матері-
альна база (пожежне депо, 
водозабірники тощо).

І ось вже 2 вересня стало 
відомо, що Романівська гро-
мада увійшла до двадцятки 
переможців. 

«Фонд міжнародної со-
лідарності щиро вітає  20 ві-
дібраних громад – учас-
ниць проєкту “Вогнеборці. 
Вдосконалення цивільного за-
хисту в Україні на місцевому 

рівні”!  Всього на конкурс ми 
отримали 249 заявок – це 
17% від загальної кількості 
створених територіальних 
громад України. У країнах 
ЄС осередки добровільних 
пожежних команд не тіль-
ки успішно функціонують 
у надзвичайних ситуаціях, 
а також стають центрами 
активностей у громадах й 
підвищують рівень згурто-
ваності жителів. Ми дуже 
цінуємо ініціативність 
українських громад та мак-
симально використаємо на-
явні можливості для допо-
моги та підтримки їхнього 
розвитку», – зазначають 
організатори. 

Європейський досвід 
свідчить, що там, де ді-
ють добровільні пожежні 
команди, спалахує менше 
пожеж. Найближчим часом 
громади-учасниці отрима-
ють інформацію щодо під-
писання меморандумів про 
співпрацю із Представни-
цтвом Фонду міжнародної 
солідарності в Україні, на-
вчальних візитів до Польщі 
та інших кроків у реалізації 
проєкту.

У Мирополі розпочнуться роботи  
з будівництва очисних споруд

3 вересня відбулася робоча 
нарада з підготовки до реаліза-
ції проєкту «Нове будівництво 
очисних споруд каналізації у с. 
Миропіль».

На рахунки селищної ради надійшли 
кошти з обласного бюджету та фонду управ-
ління екології у сумі 3 мільйони гривень. 
Співфінансування з місцевого бюджету 
становить 700 тисяч грн. 

Сприяли залученню фінансування для 
вирішення екологічної проблеми громади 
депутат Житомирської обласної ради Ігор 
Ходак, голова Житомирської обласної дер-

жавної адміністрації Віталій Бунечко, голова 
обласної ради Володимир Федоренко, на-
чальник управління екології в Житомирській 
області Олександр Кондратюк.

У нараді взяли участь начальник управ-
ління екології в Житомирській області 
Олександр Кондратюк, начальник відділу 
містобудування, архітектури та будівництва 
Ігор Янко, голова селищної ради Світлана 
Власюк, заступник селищного голови Віктор 
Стельмах, підрядники. 

В результаті засідання були напрацьовані 
рішення з поетапного початку будівництва 
очисних споруд. Найближчим часом на від-
веденій земельній ділянці розпочнуться 
роботи.

Романівська мистецька школа оголошує 
набір учнів на такі спеціальності:

• Народні інструменти (баян, акордеон, гітара);
• Духові інструменти (саксофон, флейта, труба);
• Образотворче мистецтво;
• Естрадний спів;
• Фортепіано. 

Довідки за телефоном: 096-31-21-812  
(директор школи – Станіслав Феліксович Твардовський).
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Виділення земельної ділянки для індивідуального 
жилого будівництва учаснику бойових дій

Питання щодо виділення земельної ді-
лянки для індивідуального жилого будів-
ництва учаснику бойових дій регулюється:

- Земельним кодексом України;
- Законом України «Про землеустрій»;
- Законом України «Про державну реє-

страцію речових прав на нерухоме майно та 
їхніх обтяжень»;

- Законом України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їхнього соціального захисту».

Стаття 14 Конституції України гарантує 
право власності на землю та передбачає, 
що громадяни мають право отримувати у 
власність землю на підставах, передбачених 
законом.

Детально питання набуття права влас-
ності та права користування розкривається 
у Земельному кодексі України. Зокрема:

- стаття 116 Земельного кодексу України 
передбачає підстави набуття права власності 
на землю із земель державної та комунальної 
власності;

- стаття 121 Земельного кодексу України 
встановлює максимальні розміри земельних 
ділянок, на безоплатну передачу яких має 
право будь-який громадянин України.

Отже, відповідно до чинного зако-
нодавства:

Будь-який громадянин України має право 
отримати від держави земельну ділянку 
для індивідуального житлового будівни-
цтва у місті у розмірі не більше 0.10 га, у 
селищах міського типу – не більше 0.15 га, а 
у селах – не більше 0.25 га (відповідно до ст. 
121 Земельного кодексу України). Процедура 
отримання земельної ділянки є стандартною 
незалежно від наявності будь-якої соціальної 
пільги. Ця процедура передбачає на-
ступні дії:

- обрати вільну земельну ділянку за 
бажаним місцем розташування та з від-
повідним цільовим призначенням (пошук 

можна здійснити за допомогою Публічної 
кадастрової карти);

- звернутись до міської ради із заявою 
про виділення земельної ділянки (необхідно 
надати заяву із зазначенням цільового при-
значення земельної ділянки та її орієнтовних 
розмірів; графічні матеріали, на яких зазна-
чено бажане місце розташування земельної 
ділянки (можна виготовити самостійно за 
допомогою Публічної кадастрової карти); 
копію документа, що посвідчує особу; копію 
посвідчення учасника бойових дій);

- замовити розроблення проєктної до-
кументації у землевпорядній організації;

- зареєструвати земельну ділянку у Дер-
жавному земельному кадастрі (для цього 
подаєте заяву про внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру разом з 
оригіналами документації із землеустрою 
(у паперовій та електронній формах));

- затвердити проєкт землеустрою щодо від-
ведення земельної ділянки (для цього подаєте 
до міської ради клопотання про затвердження 
проєкту, до якого додаєте витяг із Державного 
земельного кадастру про земельну ділянку та 
екземпляр погодженого проєкту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки);

- провести державну реєстрацію права 
власності на земельну ділянку (звертаєтесь до 
нотаріуса або в ЦНАП з документом, що під-
тверджує особу, засвідченою копією рішення 
про безоплатну передачу земельної ділянки, 
витягом із Державного земельного кадастру 
про земельну ділянку та документом, що 
підтверджує сплату державного мита (розмір 
державного мита складає 0,1 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб)).

Відповідно до пункту 14 статті 12 Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії 
їхнього соціального захисту» учасник бойо-
вих дій має право на першочергове виділен-
ня земельної ділянки для індивідуального 
житлового будівництва.

За більш деталь-
ним роз'ясненням ви 
можете звернутися 
до фахівців відділу 
Романівського бюро 
правової допомоги 
Бердичівського міс-

цевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги за адре-
сою: смт Романів, вул. С. Лялевича, 2, 
тел.: (04146) 2-34-36.

Безпечна освіта.  
Як вчитись в умовах пандемії?

У вересні учні і сту-
денти повернулися за 
парти. 

Частина із них вперше позна-
йомилася зі своїми колегами і 
педагогами наживо. Адже торік 
навчання у багатьох закладах було 
дистанційним. А подекуди – взагалі 
не відбувалося через брак необхід-
них технічних засобів в учнів та 
вчителів. Тож не буде перебільшен-
ням сказати, що якість отриманих 
знань торік значно упала. Щоб це 
не повторилося, 2021/2022 навчаль-
ний рік розпочався у звичному 
форматі. Однак будь-якої миті все 
може змінитися. Як знайти баланс 
між безпекою та якістю навчання, 
дізнавався Центр громадського мо-
ніторингу та контролю.  

Безпека та ефективне 
навчання

Відповідно до постанови Каб-
міну, освітні заклади у тих облас-
тях, де встановлено зелений рівень 
епідемічної безпеки, працюють за 
звичним графіком. У разі переходу 
області до жовтого, чи помаран-
чевого карантинного рівня епі-
демічної безпеки, очне навчання 
зберігається лише за умови вакци-
нованого персоналу – як мінімум 
80% від працівників закладу. В ін-
шому разі школи повинні перейти 
на дистанційну роботу. 

«Саме ця цифра – 80% освітян 
– діє на території тих областей, де 
встановлений жовтий, помаранче-
вий, червоний рівень епідемічної не-
безпеки. Якщо діє зелений рівень, як 
зараз, то ця норма не поширюється, 
школи відкриваються. Знову ж таки 
– не чекаємо жовтого, помаранчевого 
і червоного рівнів, а вакцинуємося», – 
пояснює міністр охорони здоров’я 
Віктор Ляшко.

У разі переходу на червоний 
рівень працюватимуть лише дит-
садки, початкова школа і спеці-
альні заклади освіти, але також із 
вакцинованим персоналом.

«Якщо десь буде встановлено 
червоний рівень епідемічної небез-
пеки, то буде працювати поста-
нова КМУ, яка говорить про те, 
що здобувачам освіти відвідування 

закладів освіти забороняється, але 
це не стосується дошкільної освіти 
і початкових класів – з першого по 
четвертий», – уточнює начальник 
головного управління загальної 
середньої та дошкільної освіти 
Міністерства освіти і науки Юрій 
Кононенко.

Щодо університетів, то вони 
організовують навчальний про-
цес на власний розсуд, оскільки 
не залежать від рішень МОН. 
Цього року виші розпочали лек-
ції офлайн, онлайн та у змішаній 
формі, а далі – все залежить від 
епідемічної ситуації. 

Спільна відповідальність 
За даними Міністерства охоро-

ни здоров’я на 2 вересня, 389 926 
працівників освіти повністю вак-
цинувалися проти коронавірусу. 
Це 2% усіх педагогів України. Ще 
528 496 освітян, або ж 39%, отри-
мали першу дозу. Але кількість 
вакцинованих вчителів у регіонах 
дуже різна. Найбільше щепле-
них освітян у Житомирській та 
Київській областях (враховуючи 

тих, хто отримав лише одну дозу). 
Найменше – у Запорізькій та Во-
линській областях. 

Щеплення проти коронавірусу 
– добровільне. Юридичних під-
став заборонити невакцинованим 
вчителям ходити на роботу немає. 
Однак головний санітарний лікар 
Ігор Кузін закликає усіх педагогів 
до відповідального ставлення до 
свого здоров’я і безпеки дітей.

Адже, за даними досліджень, 
у США невакцинована учителька, 
яка захворіла на COVID-19, одразу 
заразила половину учнів у класі, 
а загалом захворіли 26 осіб. Про 
цей випадок у початковій школі 
округа Марін у Каліфорнії йдеться 
у звіті Центрів з контролю та про-
філактики захворювань у США. 
Вчителька впродовж 2 днів після 
появи симптомів викладала у кла-
сі, де навчається 24 дитини. Вона 
не використовувала маску, незва-
жаючи на відповідну вимогу до 
педагогів. Зрештою, 80% дітей, які 
сиділи в перших двох рядах у класі, 
захворіли, також заразились і діти 
з інших класів та родичі школярів. 

Більшість хворих були невакцино-
вані, зокрема, і через вік.

Педагоги є працівниками кри-
тичної інфраструктури. Дуже важ-
ливо, щоб навчальний процес не 
переривався. А для цього і вчителі, 
і діти повинні бути захищеними 
від COVID-19.

«Пандемія спричинила найбільш 
катастрофічні перебої в освіті в іс-
торії. Тому надзвичайно важливо, 
щоб навчання у школах було безпе-
ребійним по всій Європі. Це дуже 
потрібно для освіти дітей, їхнього 
психічного здоров’я та здобуття 
соціальних навичок – школи допо-
магають нашим дітям бути щас-
ливими та продуктивними членами 
суспільства», – переконаний доктор 
Ганс Генрі П. Клюґе, регіональний 
директор ВООЗ у Європі.

Утім, відповідальність за без-
перебійну освіту лежить не лише 
на вчителях, зазначають експерти. 
Вкрай необхідно, щоб батьки шко-
лярів також були вакцинованими 
проти коронавірусу. Адже діти 
рівною мірою можуть принести 
небезпечну інфекцію як зі школи 

додому, так і навпаки. У цій ситуа-
ції найбільше постраждають люди 
з груп ризику: вчителі і батьки 
старшого віку, дідусі і бабусі, діти 
із хронічними хворобами. Тож лі-
карі наголошують: безпечне освітнє 
середовище може бути лише за 
умови повного щеплення і вчите-
лів, і батьків. 

Важливі рекомендації
Закордонні лікарі кажуть, що 

масковий режим, провітрювання 
і регулярне тестування та вакци-
нація дорослих значно зменшують 
ризик спалахів COVID-19 у садоч-
ках, школах та університетах. Щоб 
створити безпечні освітні умови, 
МОЗ також розробило спеціальні 
рекомендації.

Відповідно до рекомендацій, 
у садочках заборонено гратися 
м’якими іграшками. Не можна 
збирати батьківські збори чи 
запрошувати до садочка сто-
ронніх осіб, заходити всередину 
у вуличному взутті. Працівники і 
діти мають регулярно мити руки 
з милом, більшість ігор пови-
нні бути на свіжому повітрі. Як 
і раніше, на вході до садочка 
дітям вимірюють температуру 
безконтактним термометром, 
а батьки всередину не допус-
каються.

У школах та університетах 
МОЗ вимагає використовувати 
маски чи захисні екрани для 
індивідуального захисту. Це 
стосується як працівників осві-
ти, так і старших учнів та їхніх 
батьків. Заходити без масок до 
школи можуть лише учнів  1–4 
класів. Втім, під час уроків усі 
школярі можуть бути без масок. 
Причому лікарі рекомендують 
за можливості проводити за-
няття просто неба.

Експерти Всесвітньої організації 
охорони здоров’я зауважують, що 
безпечне навчання дітей у класах 
– першочергова мета. Слід вжити 
всіх заходів, щоб зменшити ризи-
ки передачі коронавірусу. Ті, хто 
не мають протипоказань до 
вакцинації, повинні зробити 
це заради власного здоров’я та 
безпеки інших.
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Нові меблі від мецената  
для комфортного навчання

Оновлення меблів та 
методичних матеріалів 
у школах – вимоги сучас-
ного процесу навчання. 

Дітям має бути комфортно, 
зручно, затишно, кімнати мають 
містити необхідне меблювання 
високої якості та мати естетичний 
вигляд. Проте школам забезпе-
чити заміну парт, столів і шаф 
не так просто, тим паче, якщо 
кошти виділяють невідповідно 
до потреб. Від недофінансування 
страждають найменші учасники 
навчального процесу – діти. Звіс-
но, допомогу шукають у меце-
натів. Оргнізацією, яка сьогодні 
забезпечує усю Романівську гро-
маду, сплачує найбільшу суму 
податків, дає робочі місця і фі-
нансує основні соціальні проєкти, 
є підприємство «ВІВАД 09». Ігор 
Ходак, знаний в області меценат і 
благодійник, знає проблеми освіт-
ньої галузі, тому й відгукнувся на 
потреби місцевих освітян. 

За його сприяння для врублів-
ської школи закупили меблів на 
50 тисяч гривень. Депутат Жито-
мирської обласної ради від «На-
шого краю» Ігор Ходак постійно 
опікується врублівською школою 

у Романівській громаді. Цього 
разу для того, щоб підготувати 
заклад до нового навчального 
року, меценат забезпечив меблю-
вання класів початкової школи. 
Зокрема, за кошти Ігоря Хода-
ка закупили парти, вчительські 
столи, шафи. Для старшої школи 
постійний спонсор навчального 
закладу профінансував закупівлю 
методичних матеріалів – стендів у 
класи хімії та фізики. А от на День 
знань від Ігоря Ходака врублівська 
школа отримала ще й кошти на 
закупівлю жалюзі. 

«Середня освіта важлива. 
Це фундамент, і саме від цього 
залежить, як наші діти про-
довжать свій шлях, на якому 
рівні підготуються до ЗНО та 
складуть іспити. А сільські 
школи потребують особливої 
уваги. Тому я постійно нама-
гаюся допомагати навчальним 
закладам», – зазначив меценат 
Ігор Ходак. Не оминув фінансо-
вою підтримкою Ігор Євгенович 
і романівську гімназію, зокрема 
було оновлено освітлення в одно-
му із класів початкової школи. 

Спільно оновлюємо школу!
Початок навчального 

року потребує ретельної 
підготовки школи до 
нової зустрічі з учнями. 

Не всі заклади були готові на 
100% – нестача грошей, і старе дово-
дилось латати з усіх сил. Команда 
громадської організації «СПІЛЬНО 
ТЕАМ» разом із небайдужими під-
приємцями вирішила допомогти 
Романівській загальноосвітній шко-
лі І-ІІІ ступенів Романівського ра-
йону з підготовкою до навчального 
року. Негайної заміни потребувало 
сантехнічне обладнання, а саме – 
6 нових умивальників з усіма 
комплектуючими. 

Нині роботи завершено, і діти 
мають можливість користуватись 
усім необхідним. Окрім умиваль-
ників, встановили також сушки 
для рук. Роботи особисто контр-
олював член громадської органі-
зації «СПІЛЬНО ТЕАМ», депутат 
селищної ради Іван Кіндрук. 

«Ще у серпні ми завітали у 
заклад разом із депутатами, 
побачили активну підготовку 
до навчального року. Переві-
ривши школу, ми усі були при-
ємно здивовані. Адже батьки 
Сніжана Станкевич, Катерина 

Побережник, Надія Кухарук, 
Галина Макарчук, керівник за-
кладу, вчителі та технічні пра-
цівники постарались на славу. 
Хочемо зауважити, що батьки 
проводили ремонтні роботи 
за власний кошт. Заклад мав 

гарний вигляд, чисто та охайно. 
Але ми побачили ті проблеми, 
які не під силу вирішити без до-
даткової фінансової допомоги, 
тому усі ми долучились», – за-
значають члени ГО «СПІЛЬНО 
ТЕАМ». 

Нагадаємо, що небайдужі жителі Романова гуртуються 
у цій громадській організації задля активної участі молоді 
у житті громади. Вони хочуть бути почутими владою, до-
помагають знайти гроші для різних проєктів, власними 
силами проводять акції і заходи у Романові. Усі, хто бажає 
працювати СПІЛЬНО для громади, можуть долучитись до 
громадської організації і разом творити своє майбутнє. У 
команді «СПІЛЬНО ТЕАМ» завжди раді однодумцям.
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Не лише відновили місток,  
але й зміцнили людську солідарність

Віктор Першко

У Чуднові про цю 
подію вже знає чимало 
людей. Про неї розпо-
відають, обговорюють, 
діляться враженнями. 
Йдеться про відремон-
товану кладку через 
річку Тетерів, що тече 
територією міста.

Жителі Троєцького кутка здав-
на і вже багато років користуються  
містком, це дає змогу швидко діс-
татися автостанції, лікарні, базару 
і в цілому – центральної частини 
Чуднова. 

Зазвичай подібні об'єкти спо-
руджують з ініціативи місцевих 
жителів, місток між двома бере-
гами річки, як правило, не вхо-
дить до генеральних планів чи 
проєктів вдосконалення міської 
інфраструктури. Таке буває, що 
збудований методом народної 
будови місток чи (по-народному) 
кладка стає звичним у щоденному 
житті сотень сімей. На існування 
кладки із часом навіть не зверта-
ють особливої уваги і ставляться 
як до чогось буденно-звичного. 
Аж поки не приходить пора оно-
вити, відремонтувати, замінити 
пошкоджені чи зруйновані часом 
частини або ж і окремі деталі усім 
потрібного об’єкта. 

Ось така потреба у рекон-
струкції містка між Троєцьким 
кутком і Шабалянкою назріла і 
у Чуднові. Стара кладка, яку збу-
дували люди методом народної 
будови ще за радянських часів, 
стала важкодоступною, а для 
декого – ще й ризикованою для 
користування.

Однак є люди, які можуть і 
згодні допомогти землякам по-
лагодити, відновити вкрай по-
трібну для всіх споруду. У Чуднові 
процес відновлення, а по суті 
– будівництва нового містка 
ініціювала депутатка Чуднів-
ської міської ради Анастасія 
Кравчук. Вона чудово знала, 
наскільки потрібною і конче 

необхідною для її земляків була 
звична кладка через Тетерів. Тож 
і звернулася Анастасія Григорів-
на до керівника підприємства 
«ВІВАД 09» Ігоря Ходака, який 
завжди уважно і відповідально 
ставиться до потреб виборців, 
що довірили йому депутатські 
повноваження у Житомирській 
обласній раді. Ігор Ходак допо-
міг жителям Троєцького кут-
ка матеріалами, а роботами 
із ремонту містка через річку 
Тетерів опікувався чуднівча-
нин Олександр Катюха. Слід 
зауважити, що до будівельних 
матеріалів (дошки, троси, мета-
леві кутники) треба було додати 
чималих зусиль, аби місток до-

вжиною у 30 метрів став зручним 
для користування усім жителям 
прилеглих вулиць Левадної, Івана 
Рудніцького, Рильського. Не лише 
майстри на чолі із О. М. Катюхою 
знають справжню ціну вкладеної 
праці та фізичних зусиль, які до-
велося докласти для виконання 
ремонтних робіт. Бо й люди, 
які бачили ту роботу із замі-
ни опор, прокладання нового 
настилу із дошок, намагалися 
чимось підсобити. Наприклад, 
Людмила Момот вирішила по-
фарбувати відремонтований міст, 
аби оновлений об’єкт мав ще й 
гарний естетичний вигляд.

Сьогодні місток знову такий, 
як треба, точніше кращий за 

попередній варіант. По ньому 
зручно ходити. Будь-кому і у 
будь-яку пору. Люди задоволені 
і висловлюють подяку як депута-
там (Анастасії Кравчук і особливо 
Ігорю Ходаку), так і кожному, хто 
долучився до ремонту вкрай по-
трібної для людей споруди. Проте 
найголовнішим підсумком всієї 
історії із ремонтом невеликого 
містка через Тетерів стала зміц-
ніла солідарність людей. Переко-
нання у тому, що гуртом не тільки 
легше, але й цікавіше, приємніше, 
корисніше. І не лише для чуднів-
чан, але й для кожного, хто уваж-
но прочитає ці рядки і подумає 
чи хоча б на мить замислиться 
над прочитаним.

Лабораторні дослідження у Високій Печі  
тепер виконуються в умовах амбулаторії

Віктор Радчук

Амбулаторія у селі Висока 
Піч по праву вважається одним 
із найважливіших об’єктів Те-
терівської громади. Адже сюди 
за потреби на прийом до сімей-
ного лікаря звертаються більше 
трьох тисяч жителів Високої 
Печі, Покостівки, Старошийки 
і ще декількох прилеглих сіл.

На початку року тут таки, поряд із кабі-
нетами сімейних лікарів, було облаштовано 
повноцінний і по-сучасному обладнаний 
стоматологічний кабінет. Минуло пів року, і 
відтепер, на початку вересня 2021-го року, в 
амбулаторії запрацював кабінет лаборатор-
них досліджень. 3 вересня за присутності 
персоналу лікарської амбулаторії голова 
Тетерівської сільської ради Валентина 
Ільницька офіційно оголосила про по-
чаток роботи кабінету у складі амбулаторії села Висока Піч. Директор центру пер-

винної медико-санітарної допомоги 
Тетерівської сільської ради Сергій Ва-
траль розповів про роботу, яку вдалося 
виконати для того, аби значна кількість 
найосновніших аналізів виконувалась тут 
же, в умовах амбулаторії. Насправді роль 
кабінету лабораторних досліджень, який 
обладнано згідно з основними вимогами 
і де під рукою фельдшера-лаборанта 
Тетяни Каленської є все необхідне для 
проведення потрібних для сімейного ліка-
ря дослідження аналізів пацієнтів, є дуже 
великою, а якщо точніше – визначальною. 
Відтепер пацієнт не змушений згідно із 
направленням від сімейного лікаря виру-
шати у пошуках лабораторії, аби зробити 
необхідні аналізи. Все це відтепер – на місці, 
що докорінним чином удосконалює роботу 

лікаря і неабияк спрощує клопоти для само-
го пацієнта амбулаторії.

Звісно, виконати увесь обсяг робіт, аби 
кабінет лабораторних досліджень був гото-
вий до роботи, виявилося нелегко. Депу-
тат Житомирської обласної ради Ігор 
Ходак, який зазвичай активно і системно 
допомагає керівництву Тетерівської сільради 
вирішувати низку питань щоденного життя 
громади, знову підставив плече допомоги. 
На цей раз Ігор Євгенович виділив кошти 
для придбання будівельних матеріалів, 
аби привести кабінет лабораторних дослі-
джень у зразковий санітарний стан. Слід 
зазначити, що і місцеві жителі, особливо 
місцеві підприємці Тетерівської громади, 
висловили згоду допомогти усім необхід-
ним, аби ремонт приміщення для кабінету 
лабораторних досліджень був виконаний 

бездоганно і при цьому – із мінімальними 
затратами. Валентина Ільницька, окрім ви-
словленої подяки на адресу Ігоря Ходака, 
згадала гарним словом і місцевих підпри-
ємців Ярослава та Юрія Мельничуків, 
Віталія Поліщука, Віктора Ходаківсько-
го, Сергія Володіна за докладені зусилля, 
за клопітку роботу у вихідні дні, що у під-
сумку сприяло появі такого необхідного 
для людей кабінету у складі амбулаторії. 

Валентина Ільницька зауважила, що вже 
за місяць – другий у приміщенні амбулато-
рії запрацює аптека і її поява у приміщенні 
амбулаторії повністю автономізує роботу 
цього медичного закладу.Фельдшер-лаборант Тетяна Каленська

Валентина Ільницька та Сергій Ватраль 
подякували підприємцям за допомогу

Колектив амбулаторії під час церемонії відкриття нової лабораторії
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ОВЕН
Якщо відчули, що між 

вами і вашою половинкою 
щось не так, поговоріть 

про це, але без емоцій. На вихідних 
влаштуйте побачення. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вдалий період, щоб 

вирішити давні про-
блеми. Одинокі Тельці зможуть 
зустріти людину, з якою почнуть 
романтичні стосунки. 

БЛИЗНЮКИ 
Не думайте про про-

блеми у стосунках і не ви-
гадуйте те, чого немає. Самотнім 
представникам знаку зорі радять 
відпочити з друзями. 

РАК
Не провокуйте кон-

флікти, а шукайте комп-
роміс. Приділіть час ко-

ханій людині, розкажіть про свої 
почуття – не буде зайвим. 

ЛЕВ 
Ваше особисте життя 

заграє новими барвами. 
Насолоджуйтеся своїм партне-
ром – це ще більше укріпить ваш 
союз. 

ДІВА
На вас чекає тиждень 

приємних несподіванок. 
Отримаєте багато уваги 

від партнера. Самотніх Дів очікує 
цікаве знайомство. 

ТЕРЕЗИ 
У ваші стосунки може 

увірватися хтось з минуло-
го – будьте на сторожі. Не 

піддавайтеся на провокації – вірте 
коханій людині. 

СКОРПІОН
У вас буде повно сил 

для нових звершень, тож 
– вперед до нового. Поми-

ріться з другою половинкою – зараз 
вдалий час для цього. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам потрібно відпо-

чити у компанії друзів 
або однодумців. Партнер 

хоче вашої уваги – дайте її йому 
сповна. Уникайте конфліктів. 

КОЗЕРІГ
Можете гарно провес-

ти час в оточенні друзів. 
З особистим життям усе 

гаразд – відчуєте сповна, що вас 
дійсно люблять. 

ВОДОЛІЙ
Вас переповнює лю-

бов, якою ви з радістю 
поділитеся з усіма, хто вас 

оточує. Відверто поговоріть з парт-
нером – будете приємно вражені. 

РИБИ 
Цей тиждень подарує 

вам багато приємних і по-
зитивних моментів. При-

діліть якомога більше часу коханій 
людині, зізнайтеся у почуттях. 
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Смачного!

Осінні роботи  
у вересні:  
що потрібно зробити 
у саду та городі

Закінчення. Початок у № 31

Побілити стовбури дерев
Якщо не впевнені, що змо-

жете потрапити в сад в кінці 
зими, коли перші сонячні 
промені, відбиваючись від бі-
лосніжного покриву, стають 
небезпечними для дерев, кра-
ще проведіть побілку восени. 
Використовуйте для цього 
водоемульсійну фарбу, яка пе-
ренесе осінні дощі і не злізе. 
Також можна обмотати стовбу-
ри і скелетні гілки дерев білою 
мішковиною, спанбондом або 
іншим матеріалом, що не про-
пускає світло.

Обріжте малину
Після збору останніх ягід 

ремонтантної малини присту-
пайте до обрізання всіх кущів, 
зокрема і літніх сортів. У літньої 
малини видаліть пагони, гілки 
(вони коричневого кольору), а 
молоді укоротіть. Ремонтантну 
малину зріжте до основи або, 
якщо хочете отримати части-
ну ягід у першій половині літа, 
залиште на кущі 3-5 сильних 

гілок і укрийте їх на зиму так 
само, як звичайну малину.

Зніміть ловчі пояси з 
дерев

Якщо на літо ви розставляли 
в саду феромонні і ароматичні 
пастки, кріпили до дерев ловчі 
пояси або ліхтарики, пора їх 
зняти. Очистіть їх від шкідни-
ків і спаліть або знезаражуйте 
і приберіть у сухе місце до 
наступного року. Після того 
очистіть стовбури щіткою від 
моху, лишайника, наростів, які 
могли утворитися під ловчим 
поясом за літо.

10 найважливіших справ у городі у вересні

• Приберіть пізні сорти картоплі і почніть прибирання 
коренеплодів.

• Накрийте гряди з зеленню і овочами.
• Пролийте землю біопрепаратами.
• Заготовте ґрунт для розсади.
• Висмикніть кущі ґрунтових помідорів і огірків.
• Підготуйте неопалювані теплиці до зими. 
• Посійте сидерати. 
• Закладіть високі грядки. 
• Продовжуйте догляд за пізніми сортами капусти. 

Пізня капуста у вересні ще залишається на грядах, однак 
забувати про неї не потрібно. По-перше, регулярно зби-
райте з листя слимаків і гусениць, припудрюйте качани 
і міжряддя золою і тютюновим пилом. По-друге, в суху 
погоду не пропускайте рясні поливи кожні 5-6 днів. І на-
решті, якщо від надміру дощів капуста почала тріскатися, 
підкопайте її так, щоб бічні (тонкі) корінці порвалися, тоді 
приплив вологи до листя скоротиться.

• Внесіть осінні добрива і перекопайте ґрунт. На звіль-
нені від бур'янів гряди восени вносять добрива з низьким 
вмістом азоту. Підійде зола з розрахунку 1 стакан на 1 кв. м 
або суперфосфат (40-50 г на 1 кв. м). Ґрунт з розсипаним 
добривом перекопують, намагаючись не розбивати грудки. 
Так земля краще промерзне взимку і швидше прогріється 
з початком весни.

Джерело: Ukr. Media

Свинячі реберця в духовці під смачним маринадом
Інгредієнти: ребра свинні – 1 

кг, гiрчиця – 1 ч. ложка, рослинна 
олія – 50 мл, перець чорный, рожевий, 
зелений – за смаком, паприка копче-
на мелена, яблука – 1 шт., часник, 
зубці – 2 шт., вершкове масло – 50 
г, мед рідкий – 3 ч. ложки, соєвий 
соус – 40 мл, ткемалi – 50 мл. Роз-
раховано на 5 порцій.

• Замаринувати насамперед 
ребра і запекти в духовці протя-
гом години.

• Зробити маринад на основі 
яблука.

• Через годину нанести готовий 
маринад на м'ясо і знову запекти.

Човлент по-закарпатськи
Інгредієнти: свинина – 400 г, 

квасоля – 100 г, крупа перлова – 50 г, 
цибуля ріпчаста – 2 шт., морква – 2 
шт., паприка солодка (порошок) – 1 
ст. ложка, паста томатна – 1 ст. 
ложка, бульйон – 2 склянки, часник 
(зубці) – 2 шт., зелень (за смаком), 
сіль, перець чорний мелений.

• Квасолю промити, залити 
водою і залишити на 5-6 годин (я 
залишала на ніч), а потім відварити 
в тій же воді до м'якості.

• Перловку залити окропом і 
зварити до напівготовності.

• Цибулю нарізати, моркву – 

натерти на тертці.
• Овочі пасерувати з додаван-

ням паприки і томатної пасти.
• М'ясо нарізати невеликими 

шматочками і обсмажити на олії 
до готовності, поперчити і посо-
лити.

• Починаємо складати в гор-
щики (у мене скляні форми): спо-
чатку викладаємо перлову крупу, 
квасолю, м’ясо, пасеровані овочі.

• Заливаємо бульйоном, щоб 
рідина трохи покривала верхній 
шар.

• Заключний етап — дрібно на-

різаний часник і щедро посипати 
зеленню.

• Відправляємо в розігріту 
духовку (180-200 градусів) на 10-15 
хвилин.

Перловка зі свининою в горшечках
Інгредієнти: свинина – 300 г, 

цибуля ріпчаста (велика) – 2 шт., 
морква – 2-3 шт., олія – 4 ст. ложки, 
крупа перлова (суха) – 300 г, вода – 
750 г, лист лавровий, сіль, перець 
чорний мелений.

• Свинину наріжте на невеликі 
шматочки. Розігрійте у пательні 
олію, обсмажте м'ясо з нарізаною 
цибулею, натертою морквою. До-
водити до готовності не потрібно, 
шматочки м'яса повинні лише 

злегка підсмажитися.
• Перлову крупу промийте до-

бре і замочіть у воді на пів години.
• У горщики розкладіть м'ясо з 

овочами. З перловки злийте воду 
і розкладіть її в горщики, додайте 
сіль за смаком, лавровий лист.

• Влийте воду, так щоб добре 
було покрито м’ясо з крупою. По-
містіть горщики в холодну духовку.

• Готуйте приблизно 1,5 годи-
ни. Спочатку при температурі 200 

градусів, а через пів години змен-
шіть до 150 градусів.
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UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Т/с "Курорт"
11.25 Відтінки України
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.35, 00.30 Спорт
15.20 Країна пісень
16.30 Концер
17.30,20.00 Д/ц "Найдикіше

місто світу: Манаус"
18.55 Д/ц "Дика природа
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
01.35 Суспільна студія
03.45 Х/ф "Білий птах з

чорною ознакою"

1+1

09.25,10.20 "Життя відо�
мих людей 2021"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Моя улюб�

лена Страшко"
22.45 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 "Танці з зірками 2021"

²ÍÒÅÐ

10.05,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"

12.25 Х/ф "Нянька за вик�
ликом" 16+

14.20 Х/ф "Французський
жиголо" 12+

16.05 "Жди меня. Україна"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять

миттєвостей весни"
00.50 Х/ф "Бункер" 16+

ÑÒÁ

03.00 "Найкраще на ТБ"
04.45 Т/с "Комісар Рекс"
08.50 "МастерШеф" 12+
12.05, 14.50, 18.05 Т/с "Слід
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�

страсті 16+"
00.10 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

09.10,19.25 Надзвичайні
новини

10.10 Скетч�шоу "На троих"
11.25, 13.15 Х/ф "Оселя

зла�6: Фінальна бит�
ва" 16+

12.45,15.45, 18.45 Факти.
День

14.05, 16.15 Т/с "Розтин по�
каже�2" 16+

20.20,02.50 Прихована не�
безпека

21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Пес" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Закатати в ас�

фальт" 18+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.45 "Орел і Решка"
10.00 Т/с "Надприродне"
11.45 Х/ф "Годзілла"
14.35 Х/ф "Гренландія"
16.55 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.20 Х/ф "Знайомство з

батьками"
23.40 Х/ф "Знайомство з

Факерами" 16+

ÍÒÍ

07.20,17.00, 03.30 "Випад�
ковий свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

12.30,16.30, 19.00, 03.00
"Свідок"

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Свідок. Агенти"
00.45 Х/ф "Незаперечний

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 Ток�шоу "Говорить

Україна"
21.00 Т/с "Справа тих, хто

потопає" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Т/с "Курорт"
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10  Спорт
15.20 Країна пісень
16.25 Концерт
17.30 Схеми. Корупція в

деталях
18.55,22.00 Д/ц "Дика при�

рода Індокитаю"
20.00 Д/ц "Найдикіше місто

світу: Манаус"
23.00 #ВУКРАЇНІ
01.20,02.55 Суспільна сту�

дія. Головне
1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Моя улюб�

лена Страшко"
22.45 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Містер бін"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Ас із асів"
14.35,15.35 "Вещдок"
18.00  "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять

миттєвостей весни"
00.50 Х/ф "Ідеальна паст�

ка" 16+
02.30 Т/с "СБУ. Спецопера�

ція"
ÑÒÁ

04.55 Т/с "Комісар Рекс"
08.55 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід 16+"
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�

страсті 16+"
00.05 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Скетч�шоу "На троих"

16+
11.00, 13.15 Х/ф "Чорна

діра" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
14.55, 16.15 Т/с "Пес" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.30 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ�2" 16+
23.35 Х/ф "Вбити Білла"

16+
02.50 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Надприродне"
11.55 "Кохання на вижи�

вання" 16+
13.55 Х/ф "Самотній рейн�

джер" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
20.55 Х/ф "Знайомство з

Факерами 2" 16+
22.55 Х/ф "Норбіт" 16+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Будьте здоровi"
00.45 "Легенди бандитсь�

кого Києва"
01.45 "Правда життя"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Справа тих, хто

потопає" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+
02.45 Гучна справа

UA: ÏÅÐØÈÉ

9.35 Т/с "Курорт"
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.20 Ювілейний концерт
17.30 #ВУКРАЇНІ
18.55,22.00 Д/ц "Дика при�

рода Індокитаю"
20.00 Д/ц "Найдикіше місто

світу: Манаус"
23.00 Розважальна програ�

ма
01.20 Суспільна студія

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15, "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.43 "Проспорт"
20.45, 21.45 Т/с "Моя улюб�

лена Страшко"
22.45 Т/с "Родичі" (12+)
23.50 Х/ф "Джонні Інгліш:

Перезапуск" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Один шанс на

двох" 16+
14.35,15.35 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять мит�

тєвостей весни"
00.55 Х/ф "Замерзлі" 16+
02.30 Т/с "СБУ. Спецопера�

ція"
ÑÒÁ

05.40 Т/с "Комісар Рекс"
09.30 "МастерШеф" 12+
13.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід 16+"
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�

страсті 16+"
00.05 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10 Скетч�шоу "На троих"
11.00, 13.15 Х/ф "Згадати

все!" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с "Дільничний

з ДВРЗ" 16+
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес"
18.45,21.10 Факти. Вечір
20.20,02.10 Секретний

фронт
21.30 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ�2" 16+
23.45 Х/ф "Вбити Білла�2"

16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.15 "Орел і Решка"
09.15 Т/с "Надприродне"
11.00 "Кохання на виживан�

ня" 16+
13.00 Х/ф "Перл Харбор"
16.50 "Хто зверху?" 12+
21.00 Х/ф "Нічні ігри" 16+
23.00 Х/ф "Встигнути до..."

ÍÒÍ

07.55,09.00, 17.00, 02.50
"Випадковий свідок"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.50, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Вартість життя"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
12.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія одного

злочину 16+
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Справа тих, хто

потопає" 16+
23.10, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Т/с "Курорт"
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10  Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Іво Бобул
17.30,20.00, 20.25 Д/ц "Най�

дикіше місто світу:
Манаус"

18.55,22.00 Д/ц "Дика при�
рода Індокитаю"

23.00 Схеми. Корупція в де�
талях

01.20,02.55 Суспільна сту�
дія. Головне

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15, "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.36 "Проспорт"
20.38 "Чистоnews 2021"
20.45 Т/с "Моя улюблена

Страшко"
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 Х/ф "Шлюб � це тим�

часово" (16+)

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Великолепный"
14.35,15.25 "Вещдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Сімнадцять

миттєвостей весни"
00.55 Х/ф "Трикутник" 16+
02.35 Т/с "СБУ.

ÑÒÁ

06.15 Т/с "Комісар Рекс"
10.10 "МастерШеф" 12+
13.10, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
14.30,17.30, 22.00 "Вікна�

Новини"
15.40, 18.05 Т/с "Слід 16+"
19.05 "Супербабуся" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Колір при�

страсті 16+"
00.05 Т/с "Червонi брасле�

ти"

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні

новини
10.10 Скетч�шоу "На троих"

16+
11.20, 13.15 Х/ф "Герой�

одинак" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.00, 17.45 Т/с "Дільнич�

ний з ДВРЗ" 16+
14.55, 16.15, 22.25 Т/с "Пес"

16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.20,01.55 Анти�зомбі
21.30 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ�2" 16+
23.45 Х/ф "Чорна діра" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 Т/с "Надприродне"
12.50 "Кохання на виживан�

ня" 16+
14.45 Х/ф "Знайомство з

батьками"
17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Училка" 16+
22.55 Х/ф "Тупий та ще ту�

піший 2" 16+
01.05 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"

10.45, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20,01.50 "Правда життя"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
03.05 "Речовий доказ"
03.55 "Правда життя

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Т/с "Виходьте без

дзвінка" 12+
14.30,15.30 Історія злочину
16.00 Т/с "Хід прокурора"
20.10 "Говорить Україна"
21.00 Т/с "Справа тих, хто

потопає" 16+
23.10 Слідами
23.50, 02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Т/с "Курорт"
12.00,13.10, 18.20 Суспіль�

на студія
15.10,21.45, 00.10, Спорт
15.20 UA:Фольк. Спогади
16.30 Концерт. Наталія Ва�

левська
17.15 Міста та містечка
17.30 Перша шпальта
18.55,22.00 Д/ц "Дика при�

рода Індокитаю"
20.00,20.25 Д/ц "Найдикіше

місто світу: Манаус"
23.00,04.40 #ВУКРАЇНІ
01.20 Суспільна студія

1+1

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"

11.15, "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�

ліття. Роксолана"
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Одруження наосліп
22.20 Х/ф "Управління

гнівом" (16+)
00.25 Х/ф "Кара небесна"

²ÍÒÅÐ

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Невиправний"
14.35,15.35, 01.20 "Вещдок"
18.00 Ток�шоу "Стосується

кожного"
20.00 "Подробиці"
21.00 Х/ф "Граф Монте�

Крісто"
03.25 "Орел і Решка.

Шопінг"
ÑÒÁ

05.25 "Врятуйте нашу сім'ю
16+"

11.15, 14.50, 18.05 Т/с
"Сліпа" 12+

14.30,17.30, 22.00 "Вікна�
Новини"

19.00,22.50 "Холостячка
Злата Огнєвіч" 12+

01.30 "Як вийти заміж 16+"
ICTV

04.25,01.25 Факти
04.45 Громадянська оборо�

на
06.30 Ранок у великому

місті
08.45 Факти. Ранок
09.15,19.25 Надзвичайні но�

вини
10.10,20.10 Дизель�шоу

12+
11.45,13.15, 23.00, 01.50

Скетч�шоу "На троих"
16+

12.45,15.45 Факти. День
13.55, 17.45 Т/с "Дільничний

з ДВРЗ" 16+
14.50, 16.15 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти. Вечір
03.25 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

09.20 "Екси" 16+
11.40 "Аферисти в сітях"
12.40 "Пекельна кухня"
14.55 Х/ф "Знайомство з

Факерами" 16+
17.15 Х/ф "Знайомство з

Факерами 2" 16+
19.15 Х/ф "Стажер" 16+
21.55 Х/ф "Області темря�

ви" 16+
00.00 Х/ф "Ліки від щастя"

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.20 "Свідок"

10.50, 13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)

14.45, 23.00 Т/с "Сліпа
зона" (16+)

18.20 "Таємниці світу"
00.50 "Легенди бандитсько�

го Києва"
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях
10.30, 18.00 Т/с "Люся.

Інтерн" 12+
11.30 Х/ф "Блискуча кар'є�

ра" 12+
13.35, 15.30 Т/с "Дитина з

гарантією" 12+
20.10  "Говорить Україна"
21.00 Свобода слова
00.00,02.00 Т/с "Вікно жит�

тя 2" 12+
01.30 Телемагазин
03.15 Гучна справа
04.00 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.35 Х/ф "Поруч з Ісусом:
Йосип з Назарета"

11.25 Х/ф "Поруч з Ісусом:
Юда"

13.15 Х/ф "Легенда про
княгиню Ольгу"

15.40 Країна пісень
16.40 Концерт. Пісні про ко�

хання
17.40 Х/ф "Катинь" 16+
20.00, 21.25 Т/с "Артур та

Джордж" 16+
23.45 Д/с "Секрети історії
01.55 Д/ц "Дика природа

Індокитаю"
1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30,04.50 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Маскарад"
22.20 "Жіночий квартал"
00.00 "Світське життя.

2021"
01.00 Х/ф "Зоонаглядач"

(16+)
02.55 Х/ф "Дзеркала" (18+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом
10.00 "Корисна програма"
11.00 "Позаочі"
12.00 Х/ф "Солодка жінка"
14.00 Х/ф "Самотнім на�

дається гуртожиток"
15.50 Х/ф "За сімейними

обставинами"
18.30, 20.30 Х/ф "Пригоди

Шерлока Холмса та
доктора Ватсона.
Знайомство"

20.00 "Подробиці"
22.00 "Я вернусь..."
00.25 Х/ф "Любов на ас�

фальті" 16+
ÑÒÁ

05.15 Т/с "Коли ми вдома"
05.35, 10.55 Т/с "Колір при�

страсті 16+"
07.55 "Неймовірна правда

про зірок"
16.40,23.00 "Звана вечеря"
19.00 "МастерШеф" 12+

ICTV

06.35 Прихована небезпека
07.35 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
11.30, 13.00 Х/ф "Три ікси:

Реактивізація" 16+
12.45 Факти. День
13.45 Х/ф "Праведник" 16+
16.10 Х/ф "Праведник�2" +
18.45 Факти. Вечір
19.10 Х/ф "Гладіатор" 16+
22.10 Х/ф "Робін Гуд"

(2010) 16+
01.00 Х/ф "Герой�одинак"
02.45 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

08.00,10.00 "Kids time"
08.05 М/ф "Велика втеча"
10.05 "Орел і решка
12.10 "Орел і Решка"
12.50 "Хто зверху?" 12+
14.50 Х/ф "Стажер" 16+
17.15 Х/ф "Дім з прикола�

ми"
19.00 Х/ф "Люди в чорно�

му"
22.50 Х/ф "Нічні ігри" 16+
02.35,03.00 "Зона ночі"

ÍÒÍ

07.50 Х/ф "Ярослав Муд�
рий"

10.40 "Легенди карного
розшуку"

12.25 "Випадковий свідок
13.40 Т/с "Смерть у раю
18.05 "Круті 90�ті"
19.00,02.30 "Свідок"
19.30 Х/ф "Нові амазонки"
22.00 Х/ф "Іграшки для до�

рослих" (16+)
23.50 Х/ф "Кров спокути"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30 Т/с "Ти тільки мій"
11.10, 15.20 Т/с "Слабка

ланка" 12+
16.00, 20.00 Т/с "Мате�

ринське серце" 12+
21.00 Співають всі!
23.30,02.15 Українська

пісня року
02.50 Х/ф "Блискуча кар'є�

ра" 12+
04.30 Реальна містика

UA: ÏÅÐØÈÉ

09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30,02.25 Архімед. Пове�

литель чисел
15.00 UA:Фольк. Спогади
15.50 Х/ф "Катинь" 16+
18.20 Т/с "Артур та

Джордж" 16+
22.00 Д/с "Вердикт історії"
23.10 Розважальна програ�

ма з Майклом Щуром
16+

00.15 Х/ф "Легенда про
княгиню Ольгу"

1+1

07.00 "Життя відомих лю�
дей"

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт � 12.

Пакистан"
11.00,02.35 "Світ навиворіт"
18.30 "Світське життя.

2021"
21.00 "Танці з зірками 2021"
00.10 Х/ф "Форма води"

(16+)

²ÍÒÅÐ

09.00 "Готуємо разом"
10.00 "Інше життя"
12.50 "Вещдок
17.30 Х/ф "Граф Монте�

Крісто"
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Пригоди Шерло�

ка Холмса та докто�
ра Ватсона. Знайом�
ство"

00.50 "Вещдок"
ÑÒÁ

05.20 Т/с "Колір пристрасті
10.10 "МастерШеф" 12+
14.25 "Супербабуся" 12+
19.00 "Слідство ведуть ек�

страсенси 16+"
21.00 "Один за всіх 16+"
22.15 "Таємниці ДНК 16+"

ICTV

04.30 Скарб нації
04.40 Еврика!
04.45 Факти
05.10 Прихована небезпека
05.55 Анти�зомбі
06.55 Секретний фронт
07.55 Громадянська оборо�

на
08.55 Т/с "Дільничний з

ДВРЗ" 16+
12.45 Факти. День
13.00 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
21.15 Х/ф "Король Артур:

Легенда меча" 12+
23.50 Х/ф "Закатати в ас�

фальт" 18+
02.45 Я зняв!

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.40 М/ф "Том і Джеррі
09.35 Х/ф "Волохатий тато"
11.35 Х/ф "101 далмати�

нець"
13.35 Х/ф "Дім з прикола�

ми"
15.10 Х/ф "Люди в чорно�

му" 16+
17.10 Х/ф "Люди в чорному

2"
18.55 Х/ф "Люди в чорному

3" 16+
21.00 Х/ф "Люди в чорно�

му: Інтернешнл" 12+
ÍÒÍ

05.15 Х/ф "Із житія Остапа
Вишні"

06.40 "Слово Предстоятеля"
06.50 "Випадковий свідок.

Навколо світу"
09.25 Т/с "Смерть у раю
13.45 Х/ф "Нові амазонки"
16.10 Х/ф "Іграшки для до�

рослих" (16+)
18.00 "Легенди карного

розшуку"
22.10 Х/ф "Новий апокалі�

псис: блискавка долі"
00.05 Х/ф "Кров спокути"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Т/с "Справа тих, хто
потопає" 16+

17.00, 21.00 Т/с "Сашка"
19.00 Сьогодні. Підсумки з

Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с "Ти тільки

мій" 16+
03.15 Гучна справа
04.45 Т/с "Хід прокурора"
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ОГОЛОШЕННЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ РОМАНІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від 03.09.2021 року   № 219 

Про скликання тринадцятої 
(позачергової) сесії селищної ради 
8-го скликання
Відповідно ст.ст.42, 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-

їні», скликати тринадцяту (позачергову) сесію селищної ради 8-го скликання 
17  вересня 2021 року о 10:00 годині в залі засідань селищної ради.

На розгляд сесії винести питання:
1. Про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади 

на 2021 рік.
На сесію селищної ради запросити депутатів селищної ради, апарат селищної ради, 

керівників підприємств, організацій, установ, представників ЗМІ.
Селищний голова Володимир САВЧЕНКО

Запрошуємо на роботу во-
діїв-далекобійників на вну-
трішні перевезення (база м. 
Коростишів). Оплата праці 
договірна. Тел. 0963246855, 

0967861545

Продам дрова колоті, а та-
кож метрові: дуб, граб, віль-

ха, береза. Моя доставка. 
067-84-95-140 Віталій

Покрівельні роботи будь-
якої складності. Заміри, 

монтаж, демонтаж, ремонт, 
заміна даху. 15 років досві-

ду! 068-861-92-42

ВИКУП АВТОМОБІЛІВ будь-
яких марок у будь-якому 

стані. ДОРОГО, 067-971-95-
76, 063-791-92-89.

Вакуумна чистка коминів, 
димарів, лежаків, грубки, 

газових котлів.  
Тел.: 097-87-32-381

Робота ОХОРОННИК. Вахто-
вий метод 14/14 діб. Заробіт-
на плата ВИСОКА. Робота в 
Житомирі та області, Києві 

та області. 067 217 30 81, 067 
462 70 16, 097 67 85 162

РОЗПОРЯДЖЕННЯ РОМАНІВСЬКОГО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
від  01.09.2021 року    № 215

Про проведення конкурсу на заміщення  
вакантної посади директора Романівського 
закладу загальної середньої освіти  
Романівської селищної ради  
Житомирського району Житомирської області
Згідно Кодексу законів України про пра-

цю, Закону України «Про освіту», Закону 
України  «Про загальну середню освіту», 
відповідно до листа Міністерства освіти і 
науки України «Щодо окремих питань прове-
дення конкурсу на посаду  керівника закладу 
загальної середньої освіти» від 20.05.2020 
№1/9-264, Положення про конкурс на посаду 
керівника закладу загальної середньої освіти 
Романівської селищної ради, затвердженого 
рішенням 10 сесії 8 скликання Романівської 
селищної ради від 25.06.2021р.  № 393-10/21, 
у зв’язку з наявністю вакантної посади ди-
ректора Романівського закладу загальної 
середньої освіти Романівської селищної ради 
Житомирського району Житомирської об-
ласті

1. Оголосити конкурс на заміщення ва-
кантної посади  директора Романівського 
закладу загальної середньої освіти Романів-
ської селищної ради Житомирського району 
Житомирської області.

2. Затвердити склад комісії з проведення 
конкурсу на заміщення вакантної посади 
директора Романівського закладу загальної 
середньої освіти Романівської селищної ради 
Житомирського району Житомирської об-
ласті згідно п. 4. ст. 39 Закону України «Про 
загальну середню освіту» (Додаток 1).

3. Затвердити текст оголошення Про про-
ведення конкурсу на заміщення вакантної 
посади директора Романівського закладу 
загальної середньої освіти Романівської се-
лищної ради Житомирського району Жи-
томирської області (Додаток 2).

4. Затвердити текст заяви для участі у 
конкурсі (Додаток 3) та згоди учасників на 
обробку персональних даних (Додаток 4)

5. Затвердити примірний перелік питань, 
згідно якого відбуватиметься перевірки знань 
законодавства у сфері загальної середньої 
освіти, законів України «Про освіту», «Про 
повну загальну середню освіту» та інших 
нормативно-правових актів у сфері загаль-
ної середньої освіти у формі письмового 
тестування учасників конкурсу (Додаток 5).

6. Затвердити зразок ситуаційного за-
вдання, за яким відбуватиметься перевірка 
професійних компетентностей учасників 
конкурсу (Додаток 6).

7. Затвердити порядок проведення кон-
курсного відбору та критерії оцінювання 
тестування на знання законодавства у сфері 
загальної середньої освіти, ситуаційного за-
вдання та презентації перспективного плану 
розвитку закладу загальної середньої освіти 
(Додаток 7).

8. Начальнику відділу освіти Романівської 
селищної ради:

8.1. Забезпечити прийом документів 
від претендентів на заміщення вакантної 
посади директора Романівського закладу 
загальної середньої освіти Романівської 

селищної ради Житомирського району 
Житомирської області з 02.09.2021 року по 
01.10.2021 року.

8.2. Забезпечити оприлюднення оголо-
шення про проведення конкурсного відбору 
на заміщення вакантної посади директора 
Романівського закладу загальної середньої 
освіти Романівської селищної ради Жито-
мирського району Житомирської області  
на веб-сайті Романівської селищної ради.

8.3. Організувати розроблення тесто-
вих завдань на перевірку знань учасників 
конкурсу законодавства у сфері загальної 
середньої освіти, законів України «Про 
освіту», «Про повну загальну середню осві-
ту» та інших нормативно-правових актів 
у сфері загальної середньої відповідно до 
переліку запитань, вказаного у п. 5 даного 
розпорядження, та ситуаційних завдань, 
за одним з яких відбуватиметься перевірка 
професійних компетентностей учасників 
конкурсу відповідно до зразка, вказаного 
у п. 6 даного розпорядження.

8.4. Провести в терміни з 04.10.2021 року 
по 07.10.2021 року відбір кандидатур на замі-
щення вакантної посади, згідно Положення 
про конкурс на посаду керівника закладу 
загальної середньої освіти Романівської 
селищної ради, затвердженого рішенням 
10 сесії 8 скликання Романівської селищної 
ради від 25.06.2021р.  № 393-10/21.

8.5. Провести конкурс на заміщення ва-
кантної посади директора Романівського 
закладу загальної середньої освіти Рома-
нівської селищної ради Житомирського 
району Житомирської області   18 жовтня 
2021 року.

9. Повноваження приймати документів 
від кандидатів на заміщення вакантної по-
сади покласти на начальника відділу освіти 
Романівської селищної ради Гаврилову О.Л.

10. Адміністрації Романівського закла-
ду загальної середньої освіти Романівської 
селищної ради Житомирського району 
Житомирської області:

10.1. Забезпечити оприлюднення оголо-
шення про проведення конкурсного відбору 
на веб-сайті Романівського закладу загальної 
середньої освіти Романівської селищної 
ради Житомирського району Житомирської 
області.

10.2. Інформувати педагогічний колек-
тив, батьківську громадськість про про-
ведення відбору кандидатур на заміщення 
вакантної посади директора.

10.3. Надати можливість кандидатам 
на заміщення вакантної посади директора 
ознайомитися із навчальним закладом та 
зустрітися із членами педагогічного колек-
тиву та батьками учнів у погоджені терміни

11. Контроль за виконанням розпоря-
дження залишаю за собою.

Селищний голова  Володимир САВЧЕНКО


