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Частина тиражу
розповсюджується
безкоштовно

СЕРЕДА

У Биківці пожежна бригада
працюватиме на добровільних
засадах. Але — не безплатно!

с. 2

Той далекий, славний і
трагічний Зимовий похід

с. 5

Половину коштів для
ремонту зібрали люди.
Далі — підсобив депутат

с. 4

Осінь – золота пора
для ремонтів доріг
Віктор Першко

Жовтень та листопад нинішнього року
видалися не вельми сприятливими для
аграріїв Житомирщини. Адже попри доволі вологу весну та щедре на дощі літо,
осінь 2021-го поки що заборгувала перед
сільським господарством щонайменше
місячну норму опадів.
Але ж недарма кажуть, що немає лиха без добра.
Виявляється, якраз суха і погожа погода сприяє наведенню порядку на дорогах. Особливо – на сільських,
де особливих коштів на їхній ремонт та обслуговування
традиційно не вистачає. Наша газета вже неодноразово
писала про те, що у селах Романівської селищної ради
дорожні ремонтні роботи проводились за безпосередньої участі депутата Житомирської обласної ради Ігоря
Ходака. Щотижня, починаючи із початку жовтня 2021-го
року, у селах Романівської громади з’являвся автогрейдер

ТОВ «ВІВАД 09», який щонайменше два дні на тиждень
працював у тому чи іншому селі громади.
Звісно, розголос про дорожньо-ремонтні роботи у
селах Романівської селищної ради пішов досить далеко.
Загалом у цьому нічого дивного немає, адже сучасного
автогрейдера можна побачити далеко не у кожній громаді
Житомирщини. Немає такої техніки у парках комунальної
техніки, а тому із ремонтом на дорогах місцевого значення, із порядком на вулицях сіл, селищ і навіть міст
нашої області сьогодні існують усім відомі проблеми.
Як би того не хотіли, але «Велике будівництво», яке
сьогодні розгорнулося на дорогах усієї України, не може
компенсувати проблеми сільської вулиці. Тому не лише
у селах Романівської селищної ради сподіваються на
допомогу від Ігоря Ходака. До нього за допомогою звертаються і жителі багатьох сіл Чуднівської міської ради.
В одному із недавніх виходів нашої газети ми згадували
про ремонт асфальтового покриття у селищах Великі
Коровинці та Вакуленчук, що територіально розташовані
у межах Чуднівської міської ради. Той ремонт замовив і
профінансував його виконання саме Ігор Ходак. Депутат
Житомирської обласної ради від партії «Наш край» на
цьому не зупинився. Вже два тижні поспіль вищезгаданий нами автогрейдер підприємства «ВІВАД 09» із

Романова ремонтує сільські вулиці на Чуднівщині. Чудово
попрацював автогрейдер у селах Тютюнниківського старостинського округу. За словами старости П’ятківського
старостинського округу Анатолія Ткачука, добре працював автогрейдер на вулицях сіл П’ятки та Пилипи.
Причому дороги впорядковуються там, де вже давно
(щонайменше десятиліття) не було жодної техніки: біля
сільських сміттєзвалищ, куди люди навідуються доволі
часто, а також на території біля сільських кладовищ, до
яких зазвичай у місцевої влади не вистачає ні ресурсів,
ні техніки. Але у листопаді 2021-го ситуація на сільських
вулицях і шляхах між селами Чуднівської міської ради
суттєво покращала.
Ба більше, автогрейдер від «ВІВАД 09» добряче попрацював і на вулицях самого Чуднова. Там, де відчувався
брак комунальної техніки (а її поки що не вистачає),
дороги упродовж багатьох років ремонтувалися суто
символічно: ямковий ремонт виконувався за допомогою
підсипання щебеню або ж гранітного відсіву. Звісно ж, все
це виконувалося вручну. Всього два дні автогрейдер від
Ігоря Ходака таку ситуацію на кількох вулицях Чуднова
виправив кардинально. Жителі Чуднова побачили, що
порядок на вулицях і навіть у міських провулках можна
навести швидко і доволі якісно. Особливо, якщо на вулиці
сприятлива погода, а також – якщо у громади є гарний
і надійний помічник.
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Події

Середа, 24 листопада 2021

В об’єктиві сесійної уваги –
порядок проведення громадських слухань
26 листопада 2021 року у Романові відбудеться вже 17-та сесія Романівської селищої ради.
Питань, які внесені до порядку
денного сесії, не так багато, як
зазвичай, – всього два десятки.
Поки тривають засідання постійних депутатських комісій
Романівської селищної ради,
ми запропонували прокоментувати процес такої підготовки
до чергової сесії секретаря ради
Юрія Чумаченка.
- Серед двадцяти питань, які запропоновані до розгляду на сесії, є декілька пунктів, з яких очікується тривале обговорення.
Можливо, виникнуть додаткові пропозиції,
адже депутати опрацьовують проєкти рішень до самого початку сесійного засідання.

Серед усіх питань, внесених на розгляд 17-ї
сесії Романівської селищної ради, очікую
на серйозне і, можливо, навіть тривале обговорення Порядку проведення громадських
обговорень (громадських слухань) кандидатів
на посаду старости у старостинських округах Романівської селищної ради. Як відомо,
раніше депутати ухвалили рішення про скорочення чисельності старостинських округів
у Романівській селищній раді, і тому призначення та затвердження певного кандидата
на посаді голови старостинського округу має
проходити після його обговорення із жителями відповідного старостинського округу.
Це дуже цікаве, змістовне і відповідальне
дійство, яке допоможе відповісти на низку
питань як претенденту на посаду старости,
так і керівництву громади.
- Процес проведення громадських
слухань (обговорень) запланований на
грудень 2021-го року?
- Так, після сесії ми визначаємось із графіком проведення таких слухань (обговорень) і
упродовж кількох тижнів їх проводимо. Вже

наступної сесії, під час якої ми, імовірніше,
ухвалимо бюджет 2022-го року, ми затвердимо рішення про призначення старост,
які отримали належну підтримку під час
громадських слухань (обговорень). Загалом
із 1 січня наступного року ми матимемо
строст у всіх, в тому числі – у укрупнених,
старостинських округах.
- Які ще важливі питання розглянуть
депутати?
- Думаю, усі депутати із увагою вислухають звіт про виконання фінансових планів
Романівським центром первинної медико-санітарної допомоги та такий же звіт директора
КНП «Романівська лікарня». Ну а загалом
кожен пункт порядку денного по-своєму
важливий і розглядається як обов’язковий
елемент у процесі вирішення щоденного
життя Романівської селищної ради. Але я
мушу нагадати нашим виборцям, що депутати нинішньої каденції вже попрацювали
перший рік і належний досвід, а також дуже
потрібне у роботі відчуття ліктя вже здобули.

У Биківці пожежна бригада працюватиме на
добровільних засадах. Але – не безплатно!
Віктор Єрофєєв

Питання про створення в Україні сучасної
пожежно-рятувальної
служби вже давно стоїть
у нашій країні як вкрай
актуальне завдання
першочергової ваги.
Колишня система пожежної
безпеки, створена ще за радянських
часів, була затратною і вимагала
значних ресурсів. Слід зауважити,
що у радянські часи протипожежний захист був провідним напрямом у житті усіх підприємств: від
невеликого колгоспу до заводівгігантів. Але ті часи давно минули,
пожежні підрозділи вже у часи незалежності України кількаразово
реформувалися, однак бажаного
результату система протипожежного захисту поки що не має.
Основна проблема нинішньої
ситуації навколо питань пожежної
безпеки полягає у тому, що держава неспроможна самотужки забезпечувати повноцінне фінансування
системи пожежно-рятувальної
служби. Потрібні зусилля громад,
які у солідарний спосіб допомагали
б державі підтримувати протипожежну справу на сучасному рівні.
Нещодавно представники
Романівської селищної ради
(голова селищної ради В. Савченко та староста Биківського
старостинського округу О. Романчук) побували у Польщі, де
знайомились і вивчали досвід
створення місцевими громадами добровільних пожежних
команд. Слід зауважити, що Романівська селищна рада вже майже
рік наполегливо працює над тим,
щоб запозичити у практику своєї
щоденної роботи кращі надбання та досвід протипожежно- рятувальних підрозділів громад у
Республіці Польщі. І якраз поїздка
Олександра Романчука та Володимира Савченка принесла чимало
цікавого у процесі створення на
території Романівської селищної
ради своєї добровільної пожежно-рятувальної бригади. І взагалі
для учасників з України, які тільки
створюють свої добровільні пожеж-

но-рятувальні підрозділи, це була
надзвичайна можливість побачити
все зблизька, поставити питання і
напряму порозмовляти з пожежниками сусідньої Польщі. Слід
зауважити, що якраз наші сусіди
на Заході буквально за 15–20 років
(якраз із початку ХХІ століття) зробили прямо-таки гігантський крок
у налагодженні сучасної системи
пожежно-рятувальних заходів.
За словами старости Биківського старостинського округу О.
Романчука, у Польщі система пожежно-рятувальних заходів грунтується на дуже цікавих принципах.
Так, у Польщі залишається сегмент
державної служби протипожежно-рятувального призначення.
Але громади (гміни) підсилюють
державну систему своїми добровільними пожежними бригадами.

Це значно здешевлює затрати на
утримання такої служби. По-друге,
добровільні пожежні бригади, які
формуються на базі конкретних
гмін, мають свою базу. Вона укомплектована згідно з найсучаснішими
технічними вимогами. Члени-добровольці, які входять до складу
таких бригад, можуть працювати
в іншому місці, але організація
чергування налагоджена таким
чином. щоб у будь-який момент
добровольці могли у найкоротший
термін зібратися і вирушити на
ліквідацію загоряння чи пожежі.
Для цього добровольці-пожежники
(рятувальники) отримують житло
поряд із приміщенням їхньої пожежно-рятувальної станції. Оплату
за службу добровольці-пожежні
отримують лише у момент ліквідації пожежі чи загоряння. Ще один

момент діяльності добровільно-пожежних бригад у Польщі полягає
у тому, що сама база ніколи (майже ніколи) не пустує. Тут завжди
людно, працюють секції, гуртки,
клуби і т. п. Саме тут створюється і
зосереджується центр суспільного
життя, а тому зібрати пожежнихдобровольців у такому суспільному
гнізді неважко.
Тепер коротко про те, що
Романівська селищна рада має
також створити на своїй території подібну добровільно-пожежну бригаду. Ящо конкретно
– у Биківці, де вже сьогодні у
розпалі йдуть підготовчі роботи. Згідно з умовами гранту
у процесі підготовки до створення добровільно-пожежних
бригад із Польщі до Романівської селищної ради (у Биківку)

прибуде новенький пожежний
автомобіль та шість комплектів
найсучаснішого обладнання для
екіпажу пожежників-рятувальників.
І щодо перспективи. Зі створенням добровільно-пожежної бригади у Биківці значно посилиться
ситуація із пожежного захисту та
ефективності рятувальних дій на
території Романівської ОТГ. Частину території Романівської селищної
ради контролюватиме пожежна
частина у Романові. А ті села, які
ближчі до Миропільської громади,
отримуватимуть допомогу від миропільської пожежно-рятувальної
частини. Ну, а північ Романівської
селищної ради буде під опікою Биківської добровільно-рятувальної
бригади. Тієї, яку вже незабаром
створять на новій основі.
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Новини

Середа, 24 листопада 2021

Романівська селищна рада повідомляє, що з Житомирського
обласного бюджету, за сприяння депутатів обласної ради
та депутатських фракцій, надійшла субвенція на розвиток
Романівської територіальної громади.
Рішенням 16 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 15.11.2021 року дані
кошти були прийняті до бюджету Романівської територіальної громади. Зокрема:
(додатки додаються).

Жителі Романівської територіальної громади вдячні депутатам обласної ради та
депутатським фракціям, які виділили кошти на розвиток громади.
ОБЛАСНА РАДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ ОДА

Розподіл субвенції з обласного бюджету листопад 2021 рік
Назва району, міста

Всього

в т.ч.
поточні

капітальні

Депутат обласної ради Ходак І.Є.
Романівська ТГ

191 044,0

191 044,0

на придбання обладнання та матеріалів на
облаштування вуличного освітлення в смт
Романів

191 044,0

191 044,0

Романівська ТГ

11 000,0

11 000,0

на придбання мікшерного пульта для Врублівської філії районного БК Романівської
селищної ради

11 000,0

11 000,0

66 064,0

0,0

0,0

Депутат обласної ради Рудь П.В.
0,0

Депутат обласної ради Розвадовський В.Й.
Романівська ТГ
на будівництво водогінної мережі по вул. Б.
Хмельницького, пров. Б. Хмельницького, вул.
Жовтнева в смт Романів

66 064,0

66 064,0
66 064,0

Депутат обласної ради Гронська О.В.
Романівська ТГ

93 936,0

на будівництво водогінної мережі по вул. Б.
Хмельницького, пров. Б. Хмельницького, вул.
Жовтнева в смт Романів

53 936,0

на придбання меблів для дитячого садочка
"Сонечко" смт Романів

25 000,0

25 000,0

на придбання принтера та ламінатора для
Вільшанської ЗОШ

15 000,0

15 000,0

362 044,0

242 044,0

Разом

40 000,0

53 936,0
53 936,0

Розподіл субвенцій з обласного бюджету листопад 2021 року
Назва АТО

Всього

Романівська ТГ
Придбанн я акустичних
систем в кількості 2 шт для
Врублівської філії КУ Романівської селищної ради
"Романівський будинок
культури"
Романівська ТГ
На соціально-економічний
розвиток територіальної
громади, а саме для проведення благоустрою території
громади
Романівська ТГ
Будівництво водогінної мережі по вул. Б.Хмельницького,
пров. Хмельницького, вул.
Жовтнева в смт Романів

поточні

капітальні

18 450,0

18 450,0

0,0

18 450

18 450

18 900,0

18 900,0

18 900

18 900

133 000,0

0,0

133 000

150 000,0

150
000,0

Придбання матеріалів для
облицювання підлоги приміщенн я КНП Ц ПМСД
Романівської селищної ради

150 000,0

150
000,0

320 350

187 350

Разом

0,0
Фракція ПП
"Наш край"
133 000,0
Депутатська
фракція
"За майбутнє"

0,0
Політична партія
"За майбутнє"
133 000

Керівник фінансового органу Н.А.Горобець

120 000,0

- перебувати у місці проживання пані
Олени;
- наближення на 50 метрів до місця проживання, роботи та інших місць частого
відвідування Олени;
- заборонити вести телефоні переговори
або контактувати з жінкою через інші
засоби зв'язку особисто або через третіх
осіб.
Вивчивши всі матеріали справи, суд задовольнив вимоги.

За клопотанням
депутата облради

Депутат обласної
ради Рудь П.П.

133 000

Романівська ТГ

Бердичівський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги допоміг
добитись видачі обмежувального припису,
щоб захистити клієнтку від насильства зі
сторони колишнього чоловіка.
Проблема насильства продовжує
бути актуальною і значущою для усіх
громадян. Випадки насильства в сім’ї
трапляються досить часто, але про них
не прийнято говорити. Мовляв, що люди
скажуть?
Такої ж думки дотримувалась і пані
Олена. У квітні жінка звернулась до Бердичівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
і розповіла, що її постійно переслідує колишній чоловік. У грудні 2020 року вона
розлучилась з чоловіком і сподівалась, що
насильство з його боку припиниться, однак
цього не сталось. Виклики поліції особливо
не допомагали, оскільки після того, як вона
уходила, насильство продовжувалось.
Вирішити проблему жінки було призначено фахівця центру Олександра Невдовиченка.
«Довгий час я потерпаю від насильства з боку мого колишнього чоловіка.
Це почалось ще у 2010 році, коли почали відбуватися перші розлади у нашій
сім'ї. Мій колишній чоловік постійно
застосовував до мене фізичне силу, та
навіть доходило до того, що він хотів
мене вбити. В поліцію я тоді не зверталася, оскільки боялася за своє життя
та життя моєї доньки», – поділилась
пані Олена.
Вислухавши ситуацію жінки, Олександр
запропонував підготувати заяву про видачу
обмежувального припису. І заборонити
колишньому чоловікові на строк 6 місяців:

в т.ч.

За більш детальним
р о з'я с н е н н я м в и
можете звернутися
до фахівців відділу
Романівського бюро
правової допомоги
Бердичівського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги за адресою: смт Романів, вул. С. Лялевича, 2,
тел.: (04146) 2-34-36.

Коротко про головне
• Очільник МВС Денис Монастирський
заявив, що на українсько-білоруському
кордоні може відбутися ескалація і нарощення нелегальної міграції.
• Збірна України в заключному матчі
групового етапу кваліфікації ЧС-2022
в гостях грала проти команди Боснії і
Герцеговини. Українці здобули перемогу і з другого місця у своїй групі вийшли
до плей-оф відбіркового турніру.
• Німеччина зупинила процес сертифікації російського газопроводу «Північний
потік – 2».
• Президент Франції Еммануель Макрон
нагадав президенту Росії Володимиру
Путіну позицію Парижа щодо України.
• Група з близько 50-ти мігрантів прорвалася через кордон Білорусі біля
польського села Дубичі Церковні й
потрапила до Польщі.
• В Україні з грудня у посвідченнях водія з'явиться відмітка про складання
практичного іспиту на автомобілях з
автоматичною коробкою передач у
вигляді коду «78».
• Польща до середини 2022 року планує
побудувати на кордоні з Білоруссю стіну.
• Україна отримає від Великої Британії
кредит на суму 1,7 млрд фунтів стерлінгів на розвиток Військово-морських
сил.
• Наступного року Україна додатково
придбає безпілотники Bayraktar для
потреб Збройних сил.
• Одіозний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива
стверджує, що слідом за вилученням
нагородної зброї його також позбавили
звання кандидата наук.
• На Сумщині суд наклав штраф в сумі
17 тис. грн на чоловіка, який перебував
на вулиці без паспорта, кваліфікували
як порушення карантинних вимог.
• Україна розраховує на те, що у разі потреби зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.
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Половину коштів для
ремонту зібрали люди.
Далі – підсобив депутат
Марія Борник

Ситуація у будинку
по вулиці Житомирській, 9-а, що у місті
Чуднові, не має вигляд
унікальної чи надзвичайної. На жаль, подібні випадки сьогодні
не вважаються винятковими а, імовірніше,
стають сумним, але
поширеним явищем.
Йдеться про ремонт
даху у будь-якій багатоповерхівці.
Свого часу так званий плоский
дах був поширеним елементом
масового будівництва у міській
місцевості, бо вважалося, що
така конструктивна особливість
нічим не гірша так званої шатрової конструкції, яку зазвичай
використовують власники приватних будинків. Але минає час, і
виявляється, що плоский дах вимагає вартісного ремонту. Адже
бітумні матеріали, всілякі додатки
до спецфарб сьогодні коштують
шалених грошей. А тим паче, що
й технологія виконання подібних
робіт також вимагає неабияких
знань, а головне – дотримання
багатьох тонкощів, що впливають
на довговічність відремонтованого
даху.
У нашому випадку ситуація
ускладнювалася тим, що більшість мешканців та власників
вищезгаданого 30-квартирного будинку у Чуднові сьогодні живуть

Нагадуємо, що
головними у назві
парку є два слова –
для відпочинку
Віктор Першко

виключно на пенсію. Зрозуміло,
що цього вистачає ледь на основні
продукти та деякі товари повсякденного вжитку. Про купівлю побутових приладів чи відпочинок
ніхто вже кілька років навіть і не
згадує. А тут ремонт даху! І нічого
не зробиш, бо зволікання навіть на
пів року може призвести не лише
до затікання у квартирах верхнього поверху, але й до руйнацій усієї
конструкції багатоповерхового будинку. На ремонт даху потрібно
було витратити 90 тисяч гривень.
Жителі будинку, заощаджуючи на
всьому, зуміли зібрати для ремонту 56 тисяч гривень. Але більше
– аж ніяк, бо пенсіонер змушений
ледь не щодня навідуватись якщо
не у продуктовий магазин, то ще
ж – і в аптеку.
Ось тут мешканці будинку і
вирішили звернутися до свого
депутата Житомирської обласної ради Ігоря Ходака. Саме чуд-

нівчани вважають депутата від
партії «Наш край» І. Є. Ходака
своїм, адже якраз він і його однопартійці досі користувалися
найбільшою підтримкою громади
Чуднова. Слід віддати належне –
депутат також напрочуд уважно
ставиться до кожного звернення
жителів Чуднівської міської ради.
У випадку із будинком по вулиці
Житомирській, 9-а він надав половину коштів, яких потребував
ремонт плоского даху. Відтак із
появою коштів мешканці будинку
швидко віднайшли підрядника,
який (також швидко) виконав такий потрібний ремонт.
Звісно ж, люди висловили подяку І. Є Ходаку за надану допомогу у ситуації, яку самотужки
мешканці будинку вирішити не
могли. А ще більше люди цінують
оперативність, конструктивізм і
готовність прийти на допомогу.

Про те, що територія
центрального парку у
Чуднові впорядкована
десятком чудових лавок
для відпочинку жителів
і гостей міста, вже розповідали місцеві засоби
масової інформації.
Варто лише додати, що, окрім
зручних лавок для відпочинку,
у парку було встановлено також
десять урн для сміття. Вони спеціально промарковані і напрочуд
гармонійно вписуються у місцевий дизайн паркового комплексу.
Нагадаємо чуднівчанам ще й про
те, що красу та ошатність, якою
вже зараз може пишатися міська
громада, варто оберігати від зазіхань деяких дикунів, які, буває,
заходять на гарну і впорядковану
територію парку і, звісно ж, прагнуть позначити своє перебування
чимось особливим. Наприклад,
особливою зневагою до чиєїсь праці. Дехто, можливо, хоче висловити
свої особливі почуття, пробуючи
(причому небезуспішно) відірвати
доволі міцно прикріплені деталі
дерев’яних лавок. Дехто дістає маркери, фломастери і… давай писати,
малювати і т. п. Словом, дикуни до
себе увагу привертати вміють. Хотілося б, щоб і громада чуднівчан
відповідала особам із печерною свідомістю відповідними діями. Якими саме – то тема окремої розмови.
Зауважимо лише, що депутат Ігор
Ходак, який подарував чуднівчанам
лавки для відпочинку у центральному міському парку, який передбачив і виготовив для відвідувачів

популярного місця відпочинку ще
й урни для сміття, все ще сподівається, що випадки вандалізму
не лише у парку міста Чуднова
мають все ж таки припинитися.
Адже поряд із парком розташована чудова будівля костелу парафії
знайдення Хреста Господнього,
куди приходять сотні прихожан
із високими, мирними та гарними
помислами. До речі, той же Ігор
Ходак абсолютно уважно поставився до прохання представників
парафії костелу у Чуднові і допоміг
прихожанам встановити у будівлі
храму сучасні, естетично довершені
вікна. Все це – винятково на благо
процвітання громади чуднівчан. І
ставлення до такої уваги у жителів
Чуднова, включно із відвідувачами
парку, має бути відповідним.

Як і де шукати сімейних лікарів на Житомирщині: інструкція
Сімейний лікар, терапевт і
педіатр для дітей – перший і
основний лікар для пацієнта.
До нього варто звертатися за
перших проблем із самопочуттям та на регулярній основі,
для піклування про власне
здоров’я.
В Україні зараз є майже 14 000 лікарів,
з якими ще можна укласти декларацію.
Як їх знайти у Житомирській області та
укласти декларацію? Розповідає пресслужба НСЗУ.
502 сімейних лікаря, терапевта та педіатра, які працюють у Житомирській області,
набирають пацієнтів та укладають з ними
декларації. Про це свідчать дані електронної
системи охорони здоров’я.

Всього в області працюють 819 лікарів
первинки, з яких 317 набрали максимальну
кількість пацієнтів.
Більше 1 млн жителів Житомирської
області та міста Житомира вже мають свого
сімейного лікаря. В області працює 76 закладів первинної ланки.

Як знайти сімейного лікаря, терапевта чи педіатра на Житомирщині?
• Зайти на дашборд «Електронна карта місць
надання первинної медичної допомоги». На
ньому можна знайти інформацію про кількість закладів первинки, які надають медичну
допомогу пацієнтові, та лікарів, з якими ще
можна укласти декларацію.
• У фільтрах обрати область, тип населеного
пункту або ввести в полі пошуку назву населеного пункту.
• Якщо відома назва конкретного медичного
закладу, слід обрати його у фільтрі «Надавач послуг». У таблиці під картою з’явиться
перелік амбулаторій та їхні контакти. Можна
також натиснути на потрібну амбулаторію або
обирати з лікарів.
• У таблиці праворуч карти є список усіх лікарів первинки, які приймають у конкретному
закладі.
• Там також вказана кількість декларацій, які
вже має цей лікар, та їхній ліміт. Отже, якщо

навпроти прізвища стоїть галочка, то лікар
вже набрав оптимальну кількість пацієнтів,
якщо стрілочка вгору, то ще ні.
• Лікарі, які мають свою приватну практику
або працюють у приватних медзакладах, теж
можуть укладати декларації з пацієнтом. Щоб
знайти їх, потрібно обрати на дашборді форму власності закладу – приватна або ФОП.
• Подати декларацію можна до лікаря, навпроти прізвища якого на дашборді стоїть
стрілочка вгору.
• Після того, як лікар обраний, варто зателефонувати у заклад на реєстратуру та уточнити
інформацію щодо вільних місць. Часом лікарі
первинки працюють на пів ставки, тому набирають менше пацієнтів, ніж передбачає ліміт.
У лікарів первинки існують ліміти на
кількість укладених декларацій. Вони потрібні для того, щоб лікар міг надавати якісну
медичну допомогу кожному пацієнтові. Для
терапевта лімітом є 2 000 декларацій, для
сімейного лікаря – 1 800, для педіатра – 900.
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Наше минуле

Той далекий, славний
і трагічний Зимовий похід
Віктор Радчук

Так сталося (і це все
ж таки має певну символіку), що 21 листопада
2021 року стало днем для
відзначення двох вікопомних для сучасного
українства історичних
подій.
У цей день мільйони українців
згадують про події восьмилітньої
минувшини, які у пам’яті народу
позначені словом «Євромайдан».
Ця подія. яка глибоко сколихнула
не лише Україну, але й суспільну
увагу багатьох країн світу, ще й
досі не стирається у пам‘яті мільйонів людей.
А ось інша дата – сторіччя
від подій у містечку (тепер вже
селищі) Базар, що розташоване
на території нашої області, збереглася у пам’яті значно меншої
частини людей. Звісно, сто і вісім
років – відстані непорівнювані, але
ж якраз листопад 1921-го року має
нагадувати нинішньому поколінню громадян України про основні
сторінки тієї важкої, виснажливої,
звитяжної і жертовної боротьби
найкращих синів і дочок українського народу за свою свободу,
волю та незалежність. І якраз події, що сталися на окраїні селища
Базар сто років тому, мають стати
символом звитяги, слави та любові
до рідної землі, поваги і шани до
власної держави, яку наші предки
неодноразово намагалися створити і досконало будувати.
Щодо історичної конкретики
подій осені 1921-го року, то вони
достатньо непогано вивчені і вже
давно (років із 30 – точно) увійшли
до матеріалів шкільних підручників із історії. Три групи вояків та
старшин армії УНР (Української
Народної Республіки) у жовтні–
листопаді 1921-го року перейшли
радянсько-польський кордон для
того, щоб розгорнути на той час
вже затухаючу боротьбу українського селянства проти чужої
(а насправді чужинсько-загарбницької) влади. Головна група
(Волинська) під командуванням
генерала-хорунжого Юрка Тютюнника перейшла кордон неподалік міста Олевська (за 28–30
км) і рушила селами колишнього
Олевського, далі Ємільчинського
і Коростенського районів у рейд,
який пізніше назвали Листопадовим походом. Волинська група
мала у своєму складі 902 вояків
та старшин (офіцерів) і розраховувала поповнитися місцевими
повстанцями. Із боями, у дуже
важких метеорологічних умовах
(мокрий сніг, віхола і морози від
5 до 15-ти градусів) – все це було
дуже серйозним випробуванням
для вояків УНР, які були озброєні дуже слабко. І, менше із тим,
упродовж двох тижнів, від 4 до 17
листопада 1921 року, Волинська
група під керівництвом Юрка
Тютюнника пройшла територією нинішньої Житомирщини та
Київщини майже 250 кілометрів.
Із безперервними боями, здійснюючи лише 4 нічні зупинки для відпочинку. Зрештою, більшовицька
влада зібрала для знищення Волинської групи майже 35 тисяч
бійців Червоної армії: дивізія Григорія Котовського, частини ЧОН
(части особого назначения), прикордонні загони та інші збройні

формування. Зрештою, у бою біля
села Малі Миньки (нині зона відселення внаслідок Чорнобильської
катастрофи) Червона Армія оточила вояків армії УНР, знищивши у
бою більше 550 бійців, а ще більше
чотирьохсот бійців армії УНР було
взято у полон. За кілька днів їх розстріляли на околиці Базару.
Вже у часи відновлення незалежності України, починаючи із
осені 1990-го року, було встановлено місця поховання українських
вояків, і щорічно тут проходять
урочистості із вшанування пам’яті
загиблих героїв. Цьогоріч, коли від
часу базарського розстрілу минуло
100 років, очікувалося масштабне відзначення цієї події, яка, по
суті, стала завершальним актом
української національно-демократичної і визвольної революції
1917–1921 років. Річ у тім, що так
званий Листопадовий (інша назва
– 2-й Зимовий) похід проводився
силами не лише Волинської, але
й Подільської, а також Південної
(Бесарабської) групи армії УНР.
Про них сьогодні пишуть і згадують менше, але якраз загони Подільської групи під командуванням підполковника Палія
(після його поранення групою
керував полковник Чорний) перейшли радянсько-польський
кордон біля міста Гусятина (тепер на кордоні Хмельницької
і Тернопільської областей) і
рушили у напрямку містечка
Полонного, далі на Житомир,
Брусилів і Київ (неподалік
Радомишля – Забілоччя – Леонівки Подільська і Волинська
групи мали об’єднатися і разом
йти на Київ) Сьогодні у низці історичних документів, на
картах-схемах, що стосуються
подій 2-го Зимового походу, є
інформація про те, що загони
Подільської групи мали рухатися через Новий Миропіль і
село Врублівку. Саме тут їх очікували групи місцевих повстанців,
які мали допомогти підрозділам
армії УНР розширити масштаби
повстання. Детальної інформації
про контакти із місцевими повстанцями на разі не оприлюднено, хоча точно відомо, що у
жовтні – листопаді 1921 року на
території нинішнього НовоградВолинського району діяла група
Тихона Гопанчука (60 вершників
і 100 піших вояків) і загін генерала
армії УНР Василя Нельговського (240 кавалеристів). Усі ці сили
мали підняти потужне селянське
повстання на території Житомир-

щини, Київщини і частково – Поділля. Проте з огляду на кілька важливих обставин цього не сталося.
Подільська група без особливих
втрат (до 25 вояків) повернулася 6

грудня 1921 року до Польщі. Так
само, як і залишки Волинської групи Юрка Тютюнника (на чолі із
генералом-хорунжим), які змогли
вирватися із оточення під Малими

Миньками і також повернулися
до Польщі. А під Базаром 361-го
вояка, що потрапив у полон, було
розстріляно за вироком суду Котовського – Гаркавого.

Тепер щороку (цього року –
також) до Базару 21 листопада
приїздять багато людей вшанувати пам'ять полеглих героїв.
Минулої неділі тут була делегація Кабінету Міністрів України,
очільники Житомирської ОДА
та Житомирської обласної ради.
Урочистості проходили за участі
почесної варти полку Президента України та військового президентського оркестру. До Базару
прибуло чимало військовиків від
різних з’єднань Збройних сил
України. Зокрема біля меморіалу Героям Базару виступав
командир 28-ї окремої бригади
імені лицарів Зимового походу
полковник Гуляєв. Про події тих
років і їхню значимість для теперішньої памяті українців говорив
і директор Інституту національної
пам’яті України Антон Дробович.
Під час церемонії вшанування
пам’яті розстріляних вояків армії
УНР було запалено (поіменно)
лампадку на честь кожного із
361-го загиблого.
Наостанок, мабуть, варто сказати і про таке. Звісно ж, події столітньої давнини для більшості
– лише історія. Однак для нашої держави, для її громадян той рубіж має бути якомога зрозумілішим і сприйнятним. Адже в історії подій, наприклад, осені 1921-го року лише на території нашої
області є дуже багато темних плям незвіданих подій та забутих імен, які слід відновити, віднайти,
вивчити і пам‘ятати. Адже деякі із тих проблем, які дошкуляли Україні сто років тому, актуальні
й сьогодні. Ну а висновки щодо підсумків 2-го Зимового походу, так само, як і уроки Євромайдану
восьмилітньої давнини, для нас однаково важливі.
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Гороскоп на тиждень 24 листопада - 30 листопада
ОВЕН
Саме час реалізовувати ваші амбітні плани,
тільки спочатку складіть
план – і вперед. Відпустка зараз
недоречна – відкладіть.
ТЕЛЕЦЬ
Перед вами замайорять можливості – не
прогавте їх. Працюйте
наполегливо, але і про особисте
життя не забувайте.
БЛИЗНЮКИ
Зосередьте увагу на
певній справі – зараз не
час братися за усе і зразу.
На вихідних усе відкладіть і пошукайте натхнення.
РАК
Ас т ролог и ра д я т ь
передивитися свої витрати. Ретельно записуйте їх і аналізуйте. Вдалий
період для радикальної зміни
іміджу.

ЛЕВ
Неоднозначний тиждень: першу половину
будете у піднесеному настрої і повні енергії, а другу – під впливом
емоційних гойдалок.
ДІВА
Схоже, хтось гарно
пошопиться на чорній
п`ятниці. А саме це рекомендують астрологи. Склали
список – і нумо за покупками.
ТЕРЕЗИ
На вас чекає нове знайомство, яке згодом переросте у щось серйозне.
Уникайте конфліктів на роботі – усе
вирішуйте мирно.
СКОРПІОН
Активно попрацюйте над проєктом. Можливі фінансові втрати,
які незабаром компенсуються
у вигляді премії або зростання
зарплати.

Куточок ГОРОДНИКА
СТРІЛЕЦЬ
Тиждень вимагатиме
від вас максимальної віддачі, тому зосередьтеся
– згодом отримаєте дивіденди за
старання і наполегливість.
КОЗЕРОГИ
Зосередьтеся на особистому житті і приділіть час рідним. Також
період сприятливий у фінансовому плані – чекайте на надходження.
ВОДОЛІЙ
Не лінуйтеся, і у вас
багато що вдасться. У цей
період довіряйте інтуїції
– вона вас не підведе. Четвер – час
для навчання.
РИБИ
У вас з`явиться бажання кардинально змінити
своє життя, але астрологи радять усе ретельно зважити і
добре подумати.

Антуріум. Догляд
та розмноження
Антуріум – багаторічна декоративно-листяна
кімнатна рослина з гарними квітами, яка досягає
у висоту до 70 см, належить до сімейства ароїдних. У природньому середовищі його можна зустріти в тропічних лісах Центральної і Південної
Америки. У природному середовищі налічується
більше 500 видів антуріума. Найбільш популярні
види, що цвітуть, – антуріум Андре і антуріум
Шерцера, суцвіття яких складається з качана і
яскравого покривала. Суцвіття антуріума ще називають «квітами-фламінго».

Смачного!

Капусняк з грибами

Інгредієнти: 50 г сала, 1 цибулина, 200 г печериць,
500 г квашеної капусти, 3 картоплини (середнього розміру), 2 ст. л. рослинної олії, 3 горошини духмяного
перцю, 2 лаврові листи, 1 ч. л. спеції (суміш сухих пряних
трав), 1 ч. л. солі, 1 зубчик часнику, 2,5-3 л води.
• Картоплю (3 шт.) почистіть і поріжте невеликими
кубиками. Викладіть в каструлю відповідного розміру,
залийте 2 л води, додайте 2 шт. лаврового листа і 3
горошини запашного перцю. Поставте варитися на
середньому вогні. Залежно від того, якої густоти суп
вам подобається, ви можете трохи зменшити або
збільшити кількість картоплі.
• На розігріту пательню викладіть 50 г сала, попередньо очищеного від шкіри і порізаного невеликими
смужками. Дайте салу трохи стопитися – не більше
2 хвилин на невеликому вогні.
• Додайте на пательню із салом одну цибулину,
порізану дрібними кубиками, і 1 зубчик часнику, нарізаний пластинками. Обсмажуйте протягом декількох
хвилин, поки цибуля не стане прозорою.
• Печериці (200 г) помийте і поріжте невеликими
шматочками. Додайте гриби в пательню з обсмаже-

Як доглядати за
антуріумом
Якщо за антуріумом правильно доглядати, він буде
цвісти майже цілий рік і доповнить ваш інтер'єр яскравими
фарби в довгі осінні і зимові
місяці.
ною цибулею і тушкуйте протягом 3-4 хвилин на
середньому вогні.
• Квашену капусту (500 г) додайте на пательню з
овочевою піджаркою і тушкуйте 4-5 хвилин. В кінці
приготування додайте 1 ч. л. сухих пряних трав на
ваш смак.
• Додайте овочеву піджарку в каструлю з картоплею, приправте сіллю за смаком і варіть ще 5 хвилин.
Зніміть з вогню і дайте трохи настоятися. Подавайте
зі сметаною.

Гарбузова каша в духовці

Інгредієнти: 200 г пшона, 500 г гарбуза, 1 л молока,
4 ст. л. цукру, 1 ч. л. кориці меленої, 100 г вершкового
масла, за смаком квіти календули.

• 500 г гарбуза наріжте кубиками. Можна натерти
гарбуз і на тертці. Але я раджу все ж його нарізати,
так його смак проявиться максимально.
• Пшоно (200 г) промийте, перекладіть в сотейник
і залийте 1 л молока.
• Додайте в сотейник сіль, 4 столових ложки цукру
і кубики гарбуза.
• Потім додайте чайну ложку меленої кориці і 50
г вершкового масла. Варіть кашу до напівготовності
протягом 20 хвилин, періодично помішуючи.
• Потім додайте в кашу 50 г вершкового масла,
що залишилися, і доведіть її до готовності в духовці
протягом 20 хвилин при 180 градусах (якщо ваш
сотейник не підходить для використання в духовці,
перекладіть кашу в невелику жаровню). При подачі
прикрасьте страву квітами календули. Вони нададуть
каші особливого аромату.
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Антуріуму потрібне яскраве, розсіяне світло, але без прямих сонячних променів. Якщо
антуріуму бракує світла, його
цвітіння погіршується, а листя деформується. Антуріуми
з декоративним листям менш
чутливі до освітлення.

Температура повітря

Джерело: klopotenko.com

середа

Яскравість світла для
антуріума
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Рослина теплолюбна, в період активного росту температура повинна бути 20 градусів
С і вище. У зимовий період
температура не повинна бути
меншою ніж + 16 градусів С.
Ант уріум кришталевий
добре росте при температурі
вище + 22 градуів С.

Як поливати антуріум

Антуріум любить підвищену вологість. Поливати рослину
потрібно м'якою, відстояною
водою кімнатної температури.
Всю воду, яка витекла у тарілочку після поливу, залишаємо на
30 хв., після чого виливаємо,
щоб запобігти загниванню коріння. Взимку полив потрібно
зменшити, але висихання грунту не допускати.

Вологість повітря

Вологіст ь повіт ря д ля
антуріума має бути дуже
високою, не нижче 60–80%.
Як збільшити вологість повітря? По вологості антуріум
можна порівняти з азалією.
Д ля пі дтримки високої
вологості повітря навесні і
влітку обприскуйте антуріум
двічі – тричі на день (восени
і взимку обприскуйте рідко)
найдрібнішим розпилювачем,
до вечора листя антуріума повинно обсохнути. При обприскуванні прикривайте бутони і
квіти, щоб на них не було плям.
Повітряні корені антуріума, які
покривають стовбур рослини,

потребують обприскування.
Для створення високої вологості повітря їх можна акуратно
прикопувати в грунт або обмотувати сфагнумом.

Добриво для антуріума

Для нормального росту і
рясного цвітіння антуріуму потрібно багато поживних речовин. З березня по вересень рекомендується з кожним поливом
вносити комплексне мінеральне
добриво для квітучих рослин.
Концентрацію розчину добрива слід робити вдвічі слабшою,
ніж пише інструкція. Взимку
підживлення скорочують до
мінімуму – 1 раз на 30 днів.

Пересадка антуріума

Пересаджують антуріум
весною (шо два роки), коли земля повністю проросте корінням. Антуріум має численне,
соковите, дуже крихке коріння.
Для їхнього повноцінного, здорового розвитку необхідний
легкий, дихаючий, повітропроникний субстрат. Антуріуму не
підходить важкий грунт. Грунт
для антуріума повинен добре
тримати рослину, зберігати вологу, поживні речовини, легко
просихати і пропускати воду.
Суміш грунту повинна складатись з торф'яної, дернової
землі, сфагнуму, піску (4:2:1:1)
або з торф'яної, листової землі
і піску (1: 1: 0,5). Пересаджуємо
способом перевалки.
У субстрат додаються шматочки кори листяних порід дерев, деревне вугілля, бита цегла.
Горщик має бути широким, з
хорошим дренажем.
Невеликий горщик буде стимулювати цвітіння антуріума,
якщо горщик трохи ширший
– всю силу рослина буде віддавати для формування «діток».
Антуріуму з великим декоративним листям може знадобитися опора для підтримки
важких стебел.
Увага! Всі частини
антуріума отруйні. При
потраплянні всередину
сік антуріума викликає
харчові розлади, а при
потраплянні на шкіру –
подразнення.

Джерело: kvitkainfo.com
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UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

UA: ÏÅÐØÈÉ

08.10 Т/с "Фаворитка ко�
роля" 16+
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.40 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.35, 00.30, Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Супер � чуття"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
20.00 Д/с "Колапс
21.45 "Зворотний відлік"
23.30 Перша шпальта
00.45 Т/с "Округ Дюрем"

08.10 Т/с "Фаворитка ко�
роля" 16+
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Супер � чуття"
17.00 Прозоро
19.10 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
20.00 Д/с "Колапс
22.00 Полюси
23.00 Бігус Інфо
00.25 Т/с "Округ Дюрем"

08.10 Т/с "Фаворитка коро�
ля" 16+
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 Країна пісень
15.10,21.45, 00.10 Спорт
15.20 Концерт
16.30 Д/с "Супер � чуття"
17.00 Прозоро: про головне
19.10 Д/ц "Дика природа
20.00 Д/с "Колапс
22.00 Полюси
23.00 Перша шпальта
00.25 Т/с "Округ Дюрем"
16+

08.05 Т/с "Краща полови�
на"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
11.35 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,01.25 Прозоро
14.00 Країна пісень
14.35 Біатлон
16.30 Д/с "Супер � чуття"
17.00 Прозоро: про головне
17.20 Біатлон
19.00 Д/ц "Дика природа
20.00 Д/с "Колапс
21.45,00.10, 02.45 Спорт
22.00 Полюси
23.00 Схеми
00.25 Т/с "Округ Дюрем"

08.05 Т/с "Краща полови�
на"
09.50 Т/с "Серцебиття" 12+
10.45,19.10 Д/ц "Дика при�
рода Чилі"
11.35,18.20 "По�людськи"
12.35 Д/с "Дикуни"
13.10,00.20 Прозоро
14.00 UA:Фольк
15.10,21.45, 00.05 Спорт
15.20 Концерт. Іво Бобул
16.30 Д/с "Світ природи"
17.00,01.05 Прозоро
20.00 Д/с "Колапс
22.00 Д/ц "НЛО
22.55 Д/с "Дикі тварини"
02.35 "Зворотний відлік"

08.25 Відтінки України
09.40 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
10.10 Х/ф "Тюльпани для
Роуз"
11.45 Х/ф "Сватання на
Гончарівці"
13.20 #ВУКРАЇНІ
13.50 Біатлон.
15.10 Країна пісень
15.45 Міста та містечка
16.00 Біатлон.
18.15 Д/ц "Дика природа
19.00, 21.25 Х/ф "Катерина"
23.20 Д/ц "НЛО
00.45 Х/ф "Легенда про
княгиню Ольгу"

08.20 Д/с "Дикі тварини"
09.00 Божественна Літургія
11.00 Недільна Літургія
12.30 Недільна Свята Меса
13.30 Біатлон.
15.40 Країна пісень
16.05 Біатлон
17.30 "Дорога до Пекіна"
18.15 "Сильна"
19.15 Д/с "Боротьба за ви�
живання"
19.55 Д/с "Тваринна зброя"
21.00,05.10 Тиждень на
Суспільному
22.00 Х/ф "Дике поле" 16+
00.15 Розважальна програ�
ма
00.50 Х/ф "Катерина" 16+

1+1

1+1

1+1

1+1

1+1

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, 21.25 Т/с "Різниця у
віці" (16+)
21.50, 22.55, 23.55 Т/с
"Свати"
23.45 "ТСН
00.10 Х/ф "Механік" (16+)

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, 21.25 Т/с "Різниця у
віці" (16+)
21.50 Т/с "Свати"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "Кримінальне
чтиво" (18+)

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, 21.25 Т/с "Різниця у
віці" (16+)
21.50, 22.50, 23.55 Т/с "Сва�
ти"
23.45 "ТСН
00.05 Х/ф "П'ятий елемент"

09.25,10.20 "Життя відомих
людей 2021"
11.15 "Твій день"
14.45 "Одруження наосліп"
17.10 Т/с "Величне сто�
ліття. Роксолана"
20.31 "Проспорт"
20.33 "Чистоnews 2021"
20.40, 21.20 Т/с "Різниця у
віці" (16+)
21.45 "Право на владу 2021"
00.45 "ТСН
00.55 Х/ф "Десять тисяч
святих" (16+)

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 Х/ф "Той, що біжить
лабіринтом" (16+)
22.30 Х/ф "Той, що біжить
лабіринтом 2" (16+)

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00 "Світ навиворіт"
19.30 ТСН
20.13 "Проспорт"
20.15 "Чистоnews 2021"
20.20 "Вечірній квартал
2021"
22.15 "Жіночий квартал"
23.35 "Світське життя.
00.45 Х/ф "Кримінальне
чтиво" (18+)
03.45 Х/ф "Кохання і
Різдво" (16+)

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

09.20 Ранок з Інтером
10.00,18.00, 19.00 "Сто�
сується кожного"
12.25 Х/ф "Міські дівчата"
14.25 "Речдок"
16.05 "Чекай на мене
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Пасажир" 16+

10.00 "Корисна програма"
12.25 Х/ф "Тиха гавань"
14.40,15.40 "Речдок"
18.00, "Стосується кожного"
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "13 годин:
Таємні солдати Бен�
газі" 16+

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"
12.25 Х/ф "Найкраще в
мені" 16+
14.40,15.40 "Речдок"
18.00, "Стосується кожного"
20.00,03.45 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Американець"

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"
12.25 Х/ф "Дорогий Джон"
14.35,15.35 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,02.10 "Подробиці"
21.00 "Речдок
23.50 Х/ф "Солдат Джейн"

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

ÑÒÁ

08.30,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Рідна ма�
чуха" 12+
23.15 Т/с "Швабра" 16+

08.25,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Рідна ма�
чуха" 12+
23.15 Т/с "Швабра" 16+

08.05,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Рідна ма�
чуха" 12+
23.15 Т/с "Швабра" 16+

08.20,11.50 "МастерШеф
11.30,14.30, 17.30, 22.00
"Вiкна�Новини"
12.05, 14.50 Т/с "Сліпа" 12+
15.40, 18.05 Т/с "Слід" 16+
19.05 "СуперМама" 12+
20.15, 22.50 Т/с "Рідна ма�
чуха" 12+
23.15 Т/с "Швабра" 16+

²ÍÒÅÐ

²ÍÒÅÐ

10.00,11.00 "Корисна про�
грама"
12.25 Х/ф "Якщо я зали�
шусь" 16+
14.35,15.30, 01.10 "Речдок"
18.00 "Стосується кожного"
20.00,03.20 "Подробиці"
21.00 Х/ф "007
03.50 Д/п "Війна всередині
нас"

ICTV

ICTV

ICTV

ICTV

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
10.25 Х/ф "Ультрафіолет"
16+
12.10, 13.20 Т/с "Розтин по�
каже" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.40 Т/с "Юрчишини" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
22.30 Т/с "Пес�2" 16+
23.30 Х/ф "Від сутінків до
світанку" 18+

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні но�
вини
11.10, 13.15 Х/ф "Грошовий
поїзд" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.55 Т/с "Розтин покаже"
14.50, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Юрчишини" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.15 Хто хоче стати
мільйонером?
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
23.35 Х/ф "Від сутінків до
світанку

08.45 Факти. Ранок
09.15,19.20 Надзвичайні
новини
11.45, 13.15 Х/ф "Приско�
рення" 16+
12.45,15.45 Факти. День
14.05 Т/с "Розтин покаже"
15.00, 16.20 Т/с "Пес" 16+
17.45 Т/с "Юрчишини" 16+
18.45,21.05 Факти. Вечір
20.15,02.05 Анти�зомбі
21.20 Т/с "Пес�6" 16+
23.40 Х/ф
"Хеллбой:
Відродження крива�
вої королеви" 16+

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.20 "Орел і решка"
09.25 Т/с "Надприродне"
12.00 Х/ф "Острів фан�
тазій" 16+
14.20 Х/ф "Скарб нації"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Пекельна кухня"
21.00 Х/ф "Синя безодня"
22.50 Х/ф "Весільний по�
гром" 18+
00.55 "Вар'яти" 12+

07.35 "Орел і решка"
09.40 Т/с "Надприродне"
12.25 "Кохання на вижи�
вання" 16+
14.25 Х/ф "Скарб нації:
Книга таємниць" 16+
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Екси" 16+
21.00 Х/ф "Синя безодня
22.50 Х/ф "Дрейф" 16+
00.45 "Вар'яти" 12+

07.15 "Орел і решка"
09.20 Т/с "Надприродне"
11.55 "Кохання на виживан�
ня" 16+
13.55 Х/ф "Код Да Вінчі"
17.00 "Хто зверху?" 12+
19.00 "Діти проти зірок"
20.40 Х/ф "Мілина" 16+
22.30 Х/ф "Білий гігант"
00.40 Х/ф "Відкрите море"

07.25 "Орел і решка"
09.30 Т/с "Надприродне"
12.15 "Кохання на виживан�
ня" 16+
14.10 Х/ф "Ангели і демо�
ни" 16+
17.00,19.00 "Хто зверху?"
21.00 Х/ф "Пункт призна�
чення"
00.55 "Вар'яти" 12+

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.45 Х/ф "У моїй смерті
прошу винуватити
Клаву К."
09.10 Х/ф "Чужі тут не хо�
дять"
10.45, 21.15 Т/с "Мен�
таліст" (16+)
12.30,16.30, 19.00, 02.35
"Свідок"
13.00, 19.30 Т/с "CSI
14.45, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20,03.20 "Свідок. Аген�
ти"
00.45 Х/ф "Напролом"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.25 "Свідок"
09.00 Х/ф "Це було в
розвідці"
10.50, 21.15 Т/с "Мен�
таліст" (16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.45, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20,03.25
"Будьте
здоровi"
00.45 "Легенди карного
розшуку"
04.55 "Top Shop"

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.30 "Свідок"
09.00 Х/ф "Балада про сол�
дата"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст"
(16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі"
(16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20,03.25 "Вартість життя"
00.45 "Легенди карного
розшуку"
04.55 "Top Shop"

07.50,17.00, 03.05, 03.55
"Випадковий свідок"
08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.35 "Свідок"
09.00 Х/ф "Страх висоти"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст"
13.00, 19.30 Т/с "CSI:
Маямі" (16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20,03.25 "Правда життя"
00.50 "Легенди карного
розшуку"

08.05 "Орел і решка"
10.10 "Пекельна кухня"
12.10 "Екси" 16+
14.25 "Діти проти зірок"
16.00 Х/ф
"Глибинний
підйом" 16+
18.00 Х/ф "Пункт призна�
чення" 16+
20.05 Х/ф "Пункт призна�
чення 3" 16+
22.00 Х/ф "Пункт призна�
чення 4" 18+

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Мисливці за дивами
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Агенти справедли�
вості 12+
14.10, 15.30 Т/с "Відважні"
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Серце ма�
тері" 12+
00.10, 02.00 Т/с "Бійся
своїх бажань"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

²ÍÒÅÐ

07.00 Х/ф "Три мушкетери:
Підвіски королеви"
09.00 "Готуємо разом
10.00 "Усе для тебе"
11.00 Х/ф "Зорро"
13.20 Х/ф "Весілля в Ма�
линівці"
15.15, 20.30 Т/с "Слідчий
Горчакова" 12+
20.00 "Подробиці"
ÑÒÁ
22.30 Творчий вечір
06.10,19.00, 22.50 "Холос� 00.10 Х/ф "Якби я тебе ко�
тячка
хав..." 16+
10.35 "Як вийти заміж" 16+ 02.20 Х/ф "Інтердівчина"
11.30,14.30, 17.30, 22.00
ÑÒÁ
"Вiкна�Новини"
11.50, 14.50, 18.05 Т/с 04.50 Х/ф "Між небом і
землею" 16+
"Сліпа" 12+
23.40 "Битва екстрасенсів" 07.05, 10.55 Т/с "Рідна ма�
чуха" 12+
16+
07.50 "Неймовірна правда
ICTV
про зірок"
08.45 Факти. Ранок
19.00 "Україна має талант"
09.15,19.20 Надзвичайні но� 22.00 "МастерШеф" 12+
вини
ICTV
10.10,20.05 Дизель�шоу
11.35, 00.05 Т/с "Вижити за 08.35 Т/с "Юрчишини" 16+
11.40, 13.00 Х/ф "Боги Єгип�
будь�яку ціну"
ту" 16+
12.45,15.45 Факти. День
13.20,01.55 Скетч�Шоу "На 12.45 Факти. День
14.20 Х/ф "Хеллбой�2
трьох" 16+
14.05 Т/с "Розтин покаже" 16.35 Х/ф "Мумія" 16+
15.00, 16.25 Т/с "Пес" 16+ 18.45 Факти. Вечір
17.50 Т/с "Дільничний з 19.10 Х/ф "Смертельна
зброя"
ДВРЗ" 16+
23.40 Х/ф "Два стволи" 16+
18.45 Факти. Вечір
01.40 Х/ф "Від сутінків до
03.00 Я зняв!
світанку" 18+

08.45 Факти. Ранок
09.10,19.20 Надзвичайні
новини
11.25, 13.15 Х/ф "Краще не
чіпати Зохана" 16+
12.45,15.45, 18.45 Факти
14.15, 16.15 Т/с "Дільнич�
ний з ДВРЗ" 16+
20.15 Хто хоче стати
мільйонером?
21.05 Факти. Вечір
21.25 Т/с "Пес�6" 16+
22.45 Свобода слова
00.00 Х/ф "Від сутінків до
світанку

09.00 Мисливці за дивами
07.00,08.00, 15.00, 19.00, 10.00 Я везу тобі красу
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
11.00 Агенти справедли�
23.00 Сьогодні
09.00 Мисливці за дивами 09.00 Мисливці за дивами
вості 12+
10.00 Я везу тобі красу
14.10, 15.30 Т/с "Відважні"
10.00 Я везу тобі красу
11.00 Агенти справедли� 11.00 Агенти справедли� 20.10 Ток�шоу "Говорить
вості 12+
Україна"
вості 12+
14.10, 15.30 Т/с "Відважні" 14.10, 15.30 Т/с "Відважні" 21.00, 23.50 Т/с "Серце ма�
20.10 "Говорить Україна"
тері" 12+
20.10 "Говорить Україна"
21.00, 23.10 Т/с "Серце ма� 21.00, 23.10 Т/с "Серце ма� 23.10 Слідами львівського
тері" 12+
смітт
тері" 12+
00.10, 02.00 Т/с "Бійся своїх 00.10, 02.00 Т/с "Біля прича� 00.50, 02.00 Т/с "Біля при�
бажань"
чалу" 16+
лу" 16+

1+1

08.00 "Сніданок. Вихідний"
10.00,02.45 "Світ навиворіт"
16.30,17.30 "мандруй Украї�
ною з Д.Комаровим"
18.30 "Світське життя.
2021"
19.30,04.50 "ТСН�Тиждень"
21.00 Х/ф "Три горішки для
Попелюшки" (6+)
22.50 Х/ф "Фортеця Хад�
жибей" (16+)
00.50 Х/ф "Вуаль" (18+)
²ÍÒÅÐ

05.05 Х/ф "Весілля в Ма�
линівці"
07.00 Х/ф "Три мушкетери:
Помста міледі"
09.00 "Готуємо разом"
10.00,11.00, 12.00 "Інше
життя"
12.55 "Речдок.
17.25 Х/ф "007: Умри, але
не зараз" 16+
20.00 "Подробиці тижня"
22.00 Х/ф "Круті заходи"
23.40 Х/ф "Рембо IV" 16+
ÑÒÁ

06.05 Т/с "Тінь кохання"
10.10 "МастерШеф" 12+
13.45 "СуперМама" 12+
18.40 "Битва екстрасенсів"
21.00 "Один за всіх" 16+
22.10 "Таємниці ДНК" 16+
23.20 "Україна має талант"
ICTV

08.10 Анти�зомбі
09.05 Громадянська оборо�
на
10.05,11.00 Хто хоче стати
мільйонером?
12.00, 13.00 Х/ф "Два ство�
ли" 16+
12.45 Факти. День
14.20 Т/с "Пес" 16+
18.45 Факти тижня
20.40 Х/ф "Смертельна
зброя
01.40 Х/ф "Від сутінків до
світанку

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

07.25 Х/ф "Пастка для
батьків"
10.05 "Орел і решка.
12.15 "Хто зверху?" 12+
14.30 М/ф "Тачки"
16.50 М/ф "Тачки 2"
19.00 Х/ф "Мисливець на
монстрів" 12+
21.00 Х/ф "Останній мисли�
вець на відьом" 16+
23.30 Х/ф "Опівнічний екс�
прес" 18+

06.45,09.05 "Kids time"
06.50 М/ф "Тачки"
09.10 М/ф "Тачки 2"
11.15 М/ф "Тачки 3"
13.25 Х/ф "Аксель" 12+
15.15 Х/ф "Мисливець на
монстрів" 12+
17.25 Х/ф "Останній мисли�
вець на відьом" 16+
19.50 Х/ф "Бладшот" 16+
22.00 Х/ф "Boss Level: Вря�
тувати колишню" 18+

ÍÒÍ

08.30,12.30, 16.30, 19.00,
02.35 "Свідок"
09.00 Х/ф "Мачуха"
10.45, 21.15 Т/с "Менталіст"
(16+)
13.00, 19.30 Т/с "CSI: Маямі"
(16+)
14.50, 23.00 Т/с "Той, що
читає думки" (16+)
18.20,03.20 "Таємниці світу"
00.50 "Легенди карного
розшуку"
04.50 "Top Shop"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

ÍÒÍ

ÍÒÍ

07.35 Х/ф "Тіні зникають
опівдні"
11.35 Х/ф "Тривожна не�
діля"
13.15 "Випадковий свідок.
Навколо світу"
14.30 Т/с "Смерть у раю"
19.00,02.45 "Свідок"
19.30 Х/ф "Небезпечно для
життя!"
21.20 Х/ф "За сірниками"
23.15 Х/ф "Небезпечний
пасажир" (16+)

06.55 "Випадковий свідок
09.20 Т/с "Смерть у раю"
13.35 Х/ф "Небезпечно для
життя!"
15.20 Х/ф "За сірниками"
17.15 Х/ф "Одиночне пла�
вання"
19.00 Х/ф "Вони воювали
за Батьківщину"
22.00 Х/ф "Ведмежатник"
00.25 Х/ф "Небезпечний
пасажир" (16+)

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

09.00 Зірковий шлях. Но�
вий сезон
10.20, 04.30 Т/с "Пташка
співоча" 12+
14.20, 15.30 Т/с "Крила ме�
телика" 12+
20.10 Ток�шоу "Говорить Ук�
раїна"
21.00 Свобода слова Савіка
Шустера
00.00,02.15 Т/с "Відважні"

ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ
ÒÊ ÓÊÐÀ¯ÍÀ

07.30 Т/с "Пташка співоча"
08.30 Зірковий шлях. Но�
вий сезон
10.30, 15.20 Т/с "Віддай
мою мрію" 12+
20.00 Головна тема
21.00 Шоу Маска � 2
00.20,02.00 Концерт Олега
Вінника "Роксолана"
03.10 Т/с "Відважні" 16+

07.00 Реальна містика
09.05 Т/с "Віддай мою
мрію" 12+
17.00, 21.00 Т/с "Хіба мож�
на мріяти про
більше" 12+
19.00 Сьогодні. Підсумки з
Олегом Панютою
23.00, 02.00 Т/с "На гойдал�
ках долі"
04.05 Гучна справа
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ОГОЛОШЕННЯ

Покрівельні роботи будь-якої
складності. Заміри, монтаж,
демонтаж, ремонт, заміна
даху. 15 років досвіду!
068-861-92-42
Робота ОХОРОННИК. Вахтовий метод 14/14 діб. Заробітна плата ВИСОКА. Робота в
Житомирі та області, Києві та
області. 067-217-30-81, 067462-70-16, 097-67-85-162
УКРАЇНА
РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ №_____
( 17 сесія восьмого скликання)
від _______ 2021, смт Романів

Про затвердження Порядку
проведення громадського
обговорення (громадських
слухань) кандидатур старост
в старостинських округах
Романівської селищної ради
З метою врахування думки громадськості
під час призначення старост у Романівській
селищній раді, відповідно до Закону України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост»,
враховуючи висновки постійної комісії з питань
законності, регламенту та депутатської етики,
керуючись статтями 26, 54-1 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Романівська селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань)
кандидатур старост в старостинських округах
Романівської селищної ради (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на постійну комісію з питань законності, регламенту та депутатської етики.
Селищний голова Володимир САВЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії селищної ради
від ___11.2021р. №

ПОРЯДОК
проведення громадського
обговорення (громадських
слухань) кандидатур старост
в старостинських округах
Романівської селищної ради
1. Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатур
старост в старостинських округах Романівської
селищної ради (далі – порядок) розроблений
відповідно до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні».
2. Цей порядок визначає основні вимоги
до організації і проведення громадського обговорення (громадських слухань) кандидатур
старост в старостинських округах Романівської
селищної ради (далі – громадське обговорення).
3. Громадське обговорення проводиться з
метою залучення громадян до участі в обговоренні кандидатур старост, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про
кандидатів на старосту, забезпечення гласності,
відкритості та прозорості в діяльності Романівської селищної ради.
Проведення громадського обговорення
повинно сприяти налагодженню системного
діалогу Романівської селищної ради і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень з питання затвердження старост
з урахуванням думки громадськості.

Кандидати на посаду старости

4. Кандидатура старости виноситься на громадське обговорення Романівським селищним
головою, про що ним приймається відповідне
розпорядження.

5. Кандидатом на посаду старости вважається громадянин України, який особисто подав
на ім’я селищного голови відповідну заяву.
До заяви в обов’язковому порядку додається
автобіографія, копія паспорта громадянина
України та згода на проведення консультацій
з громадськістю. До заяви також можуть бути
додані інші документи, які кандидат на посаду
старости вважає за потрібні.

Організація і проведення громадського обговорення

6. Організацію і проведення громадського
обговорення забезпечує Романівська селищна
рада.
7. Громадське обговорення передбачає організацію і проведення консультацій з жителями
старостинського округу та громадських слухань.
Консультації з громадськістю проводяться у
формі вивчення громадської думки (опосередкована форма) шляхом зібрання підписних
листів.
8. Для проведення громадського обговорення розпорядженням Романівського селищного
голови утворюється комісія з проведення громадського обговорення кандидатур старост в
старостинських округах Романівської селищної
ради (далі – комісія) у складі не менше 5-ти осіб.
9. Засідання комісії проводяться в міру
необхідності та вважаються правомочними
за присутності 2/3 складу комісії.
10. Рішення комісії є протокольним та
вважається прийнятим, якщо за нього проголосували половина та більше присутніх її
членів. У разі рівної кількості голосів голос
голови комісії є вирішальним. Протокол комісії підписується головою та усіма присутніми
членами комісії.
11. З метою організації та проведення засідань комісії, в роботі комісії можуть брати
участь працівники виконавчого комітету селищної ради без права голосу.

Проведення процедури вивчення
громадської думки

12. Вивчення думки жителів старостинського округу щодо кандидатури старости
проводиться шляхом зібрання підписних
листів.
13. У громадському обговоренні (громадських слуханнях) з правом голосу можуть брати
участь дієздатні жителі територіальної громади
(старостинського округу), громадяни України,
місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території
старостинського округу.
14. Особа жителя територіальної громади
(старостинського округу) та факт реєстрації
постійного місця проживання на території
старостинського округу Романівської селищної
ради встановлюються у визначеному законом
порядку на підставі документів, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні».
15. Час та місце проведення опитування
визначається комісією та затверджується селищним головою.
16. Інформація про проведення опитування
доводиться до відома громадян шляхом розміщення відповідної інформації на дошках
оголошень, офіційному сайті Романівської
селищної ради. Також інформація може бути
розміщена в друкованих засобах масової інформації, соціальних мережах тощо.
17. З метою опитування максимальної кількості громадян старостинського округу процес
опитування може тривати кілька днів.
18. Опитування громадян може проводитися шляхом відвідування місць проживання громадян старостинського округу, що
є повнолітніми та мають право голосу, або
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого
засобу масової інформації серії ЖТ № №333/710 Р
від 21 грудня 2018 р.
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розміщення уповноважених комісією осіб,
що проводять опитування, в публічних місцях на території старостинського округу у
визначений час.
19. Опитування здійснюється шляхом заповнення громадянами підписних листів, форма
яких розробляється комісією та затверджується селищним головою. В підписних листах
вказується назва опитування, інформація про
кандидата на посаду старости.
20. У підписних листах зазначаються прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, паспортні дані, зареєстроване місце
проживання, що засвідчується підписом таких
учасників.
21. Усі особи, які беруть участь у опитуванні,
надають згоду на обробку наданих ними персональних даних у межах та у спосіб, необхідний для організації та врахування результатів
громадського опитування. Про надання згоди
на обробку персональних даних учасників
громадського опитування має бути зроблений
відповідний застережний запис на кожному
аркуші списку опитування.
22. Відмова від надання документів, які підтверджують особу, або відмова від надання
згоди на обробку персональних даних є підставою недопуску особи до участі у громадському
опитуванні та неврахуванні думки цієї особи
при встановленні підсумків опитування.
23.Перед опитуванням громадяни можуть
докладніше ознайомитися з інформацією про
кандидата (фото та автобіографія) з інформаційних плакатів (листівок), які виготовляються
комісією. Будь-яка інша агітація (пряма чи
прихована) опитуваних під час проведення
опитування заборонена.
24.Підрахунок голосів в підписних листах
здійснюється комісією.
25.Результати опитування вносяться в протокол засідання комісії.
26.Якщо кандидатура старости отримала
достатню підтримку за результатами опитування громадян, інші форми консультацій з
громадськістю не проводяться.

Проведення громадських слухань

27. Якщо за результатами опитування
громадян кандидатура старости не отримала
необхідну підтримку голосів, то додатково
проводяться громадські слухання. Громадські
слухання проводяться протягом 2-х тижнів
після завершення опитування громадян відповідного старостинського округу.
28. Час та місце проведення громадських
слухань визначається комісією.
29. Інформація про проведення громадських слухань доводиться до відома громадян
під час проведення опитування та/або шляхом
розміщення відповідної інформації на дошках
оголошень і офіційному сайті Романівської
селищної ради та в інший спосіб.
30. Під час проведення громадських слухань
проводиться засідання комісії, яке протоколюється.
31. Жителі старостинського округу, які з
певних причин не були опитані, мають право
підписати підписні листи під час громадських
слухань.
32. Під час проведення громадських слухань
заслуховується кандидат на посаду старости.
Присутні можуть виступати та ставити
запитання кандидату.
33. Докладніше ознайомитися з інформацією про кандидата (фото та автобіографія)
громадяни можуть з інформаційних плакатів
(листівок), що розміщуються в приміщенні
проведення громадських слухань.
34. У громадському обговоренні (громадських слуханнях) з правом голосу можуть брати
участь дієздатні жителі територіальної громади
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Вакуумна чистка коминів, димарів, лежаків, грубки, газових котлів. Тел.:097-87-32-381
Продам дрова колоті, порід
дуб, граб, вільха, береза. Моя
доставка. 067-84-95-140 Віталій
(старостинського округу), громадяни України,
місце проживання яких в установленому законом порядку зареєстроване на території
старостинського округу.
35. Особа жителя територіальної громади
(старостинського округу) та факт реєстрації
постійного місця проживання на території
старостинського округу Романівської селищної
ради встановлюються у визначеному законом
порядку на підставі документів, визначених
Законом України «Про місцеве самоврядування
в Україні», про що уповноваженою особою вноситься відповідний запис у протокол (список
реєстрації учасників громадського обговорення
(громадських слухань)).
36. У списку реєстрації учасників громадського обговорення (громадських слухань) зазначають прізвища, імена, по батькові учасників, дати їх народження, зареєстроване місце
проживання. Учасник слухань підтверджує
достовірність зазначеної інформації своїм
особистим підписом у протоколі учасників громадського обговорення (громадських
слухань).
37. Усі особи, які беруть участь у громадських слуханнях, надають згоду на обробку
наданих ними персональних даних у межах
та у спосіб, необхідний для організації та врахування результатів громадських слухань. Про
надання згоди на обробку персональних даних
учасників громадського обговорення (громадських слухань) має бути зроблений відповідний
застережний запис на кожному аркуші списку
реєстрації учасників громадського обговорення
(громадських слухань).
38. Відмова від надання документів, які підтверджують особу, або відмова від надання
згоди на обробку персональних даних є підставою недопуску особи до участі у громадському
обговоренні (громадських слуханнях) та неврахуванні думки цієї особи при встановленні
підсумків обговорення.
39. Результати громадських слухань зазначаються в протоколі громадських слухань.
40. Рішення прийняті під час громадських
слухань, вносяться в протокол засідання комісії.

Підсумки громадського обговорення

41. За результатами проведеного громадського обговорення кандидатури старости
складається протокол, який має містити такі
відомості: дата (період) і місце проведення опитування громадян та громадського слухання,
кількість жителів відповідного старостинського
округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах, відомості про кандидата
на старосту, кількість учасників опитування, які
підтримали відповідну кандидатуру.
42. Підписні листи на підтримку кандидата
є частиною протоколу, додаються до нього
та обов’язково мають містити: прізвище, ім’я
(усі власні імена) та по батькові (за наявності),
число, місяць і рік народження, паспортні дані,
адресу реєстрації, підпис.
43. Якщо в результаті громадського обговорення кандидата на посаду старости він
отримав підтримку: з кількістю жителів до
1500 – більше 20 відсотків голосів, з кількістю
жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків
голосів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами
України і мають право голосу на виборах, така
кандидатура вважається погодженою з жителями на посаду старости.
44. Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана рішенням
сесії Романівської селищної ради, не може бути
повторно внесена для затвердження в цьому
старостинському окрузі протягом поточного
скликання селищної ради.
Секретар ради Юрій ЧУМАЧЕНКО
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