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Частина тиражу 
розповсюджується 

безкоштовно

Шановні читачі!  
Колектив газети «20 хвилин Романів»  
вітає вас з прийдешніми святами 
Бажаємо, щоб у новому 2023-му році збулося найбільше бажан-

ня усього українського народу, – ми нарешті здобули Перемогу! 
Усім нашим читачам зичимо міцного здоров̀ я, світлих думок і помис-
лів, любові і злагоди. Нехай Господь береже кожну українську родину!

Не забуваймо про тих, завдяки кому ми можемо збиратися за 
святковим столом у колі рідних і близьких, – наших захисників і за-
хисниць. Низький вам уклін!

Повідомляємо, редакція газети йде на короткі зимові канікули.  
Наступний номер вийде 11 січня 2023-го року. До зустрічі у новому році!

Укриття в романівській лікарні – 
проєкт, народжений війною! 

Віктор Першко

Сьогодні на вході до 
підвального приміщення 
КНП «Ромианівська лікар-
ня» висить приваблива 
таблиця із надписом «За-
хисна споруда цивільного 
захисту. Протирадіаційне 
укриття № 21 912  КНП 
«Романівська  лікарня». 

І вже із першого кроку східцями, 
що ведуть у глибину підвального 
приміщення, відчувається ошатність, 
естетична чистота і порядок на кож-
ному кроці величезного підвального 
приміщення. 

Продовження 
на  

2 сторінці 
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А сучасна медицина розпочинається із кол-центру
Віктор Радчук

У понеділок, 26 груд-
ня 2022-го року, у КНП 
«Романівська лікарня» 
відбулася дуже важлива 
подія – цього дня тут 
розпочав свою роботу 
кол-центр.

Для тисяч пацієнтів і фактич-
но для кожного жителя Романів-
ської та Миропільської громад 
відкриття кол-центру означатиме 
дуже багато змін у стосунках із 
місцевою медициною. Причому 
із обома її ланками, починаючи 
від сімейного лікаря і завершуючи 
лікарями конкретної вузької спе-
ціалізації, які працюють у КНП 
«Романівська лікарня».

Що таке кол-центр і які 
функції він виконує у будь-якій 
сучасній установі, організації, 
підприємстві, які пов’язані з об-
слуговуванням населення? Най-
перша і найголовніша функція 
кол-центру – налагодження тісної, 
постійної і системної комунікації 
між установою і громадськістю. 
У нашому випадку – між фахів-
цями Центру первинної медико-
санітарної допомоги (ЦПМСД) 
Романівської селищної ради та 
відділеннями КНП «Романівська 
лікарня», де працюють, ведуть 
прийом і стаціонарно лікують 

пацієнтів фахівці конкретних 
спеціалізацій. Загалом для лю-
дини, яка, наприклад, з певної 
причини вирішила звернути-
ся за медичною допомогою, 
складнощі та незручності ви-
никають саме на початковому 
етапі цього процесу. Як, куди, 
до кого саме, на який час прибути 
до лікарні, амбулаторії? Відтепер 
для пацієнтів і ЦПМСД, і КНП 
«Романівська лікарня» розміще-
не оголошення про те, що із 27 
грудня 2022-го року реєстратура 
не працює у зв’язку із відкриттям 
кол-центру. Відтепер із 8:00 до 
18:00 кожен житель Романівської 
і Миропільської громад може 
звернутися за телефонами 067 
127 51 01 (послуги і довідки про 
роботу сімейних лікарів) або ж 

067 127 51 02 (довідкова інфор-
мація про роботу кожного 
лікаря-фахівця КНП «Романів-
ська лікарня»). Наголошуємо, ці 
телефони мають бути під рукою 
у кожній квартирі, у кожній хаті і 
у кожної людини, якій раптом чи 
зненацька потрібна буде довідка 
про роботу медичних установ на 
території Романівської селищної 
ради. Як зазначалося вище, таку ж 
інформацію можуть отримувати 
і жителі Миропільської грома-
ди. Чим відрізнятиметься робота 
кол-центру від спілкування, яке 
могло очікувати на людину із 
працівниками реєстратури? По-
перше, працівники кол-центру на-
лаштовані ЛИШЕ на комунікацію 
(спілкування) із пацієнтами, які до 
них телефонують. Жодних інших 

функцій медсестри (чергової мед-
сестри та ін.) вони не виконують. 
По-друге, уся нова інформація 
про зміни, про новації у роботі 
чи то ЦПМСД, чи то працівників 
КНП «Романівська лікарня» одра-
зу ж з’являється у кол-центрі, і лю-
дині, яка звертається за довідкою, 
аби з’ясувати конкретну ситуацію 
з якогось медичного питання, од-
разу ж нададуть якомога повну 
відповідь. При цьому працівник 
кол-центру не буде переадресо-
вувати дзвінок на певного лікаря 
чи адміністрацію Романівської 
лікарні. Таким чином, запро-
вадження кол-центру має стати 
велетенським кроком на шляху 
покращення обслуговування на-
селення. Адже перш ніж їхати 
до Романова, пацієнт знатиме, 
коли саме можна звернутися до 
певного фахівця, де саме (у якому 
кабінеті і в який час) проводить 
прийом той чи інший лікар, 
яким чином слід підготуватися 
до походу у лікарський кабінет. 
Всю інформацію надаватимуть 
працівники кол-центру. Їх нині  
п’ятеро, і працюватимуть вони у 
режимі постійного чергування. Як 
вже зазначалося, із 8:00 до 18:00.

Слід зауважити, що кол-
центри у роботі медичних закла-
дів Житомирщини – річ нова, і 
поки що такі підрозділи працю-
ватимуть лише у трьох медичних 
закладах області. КНП «Романів-
ська лікарня» виграла конкурс, 
який проводила ГО «Медичні 
лідери» разом із Німецьким 

товариством міжнародного 
співробітництва (GIZ), який 
був покликаний допомогти ме-
дичним закладам, що працюють 
із великою кількістю внутрішньо 
переміщених осіб. Для осіб-пере-
селенців життя у нових умовах 
особливо складне, і для того, щоб 
покращити, спростити процес 
звернення до медичних праців-
ників певної громади, було запро-
ваджено відкриття кол-центрів. 
Загалом працівники кол-центру, 
що діє у Романівській лікарні, про-
йшли гарну та всебічну навчальну 
підготовку, і громадяни, які теле-
фонуватимуть за телефонами 067 
127 51 01 або 067 127 51 02, дуже 
швидко це відчують. Окрім того, 
слід зауважити, що грантодавець, 
який надає фінансову допомогу 
упродовж пів року, постійно 
контролюватиме його роботу. Але 
найголовніше те, що адміністрація 
КНП «Романівська лікарня», так 
само, як керівництво ЦПМСД, 
матиме базу інформації, яка на-
копичується у кол-центрі, про по-
треби пацієнтів, про певні новації 
у роботі закладу, про недоліки у 
роботі і про нагальні завдання із 
покращення матеріальної бази 
медичної установи. Все це дося-
гається у ході постійного, систем-
ного і змістовного спілкування із 
жителями громад. Це – найсучас-
ніший стандарт у стосунках між 
медичним закладом і громадою, 
яка проживає на певній території 
і потребує належного медичного 
обслуговування.

Укриття в романівській лікарні – проєкт, народжений війною!
Початок на стор. 1. 

Важко навіть уявити собі, наскільки 
кардинально і всього за дев’ять місяців 
змінився загальний вигляд підвального 
приміщення, яке перетворилося на один 
із підрозділів КНП «Романівська лікарня».

А все розпочиналося із того, що росій-
ська агресія в Україну буквально сколих-
нула досі відносно тихе і спокійне життя 
у Романові. Довелося подумати і подбати 
про сховища та укриття для найбільш важ-
ливих об’єктів соціальної інфраструктури 
Романівської громади. І, як не крути, най-
першим таким була (і залишається досі) 
романівська лікарня. Адже навіть у часи 
сигналу «повітряна тривога» невідкладна 
операція має тривати, а щойно проопе-
рованого пацієнта додому не відправиш. 
Тож постала потреба у тому, щоб сховище 
у приміщенні романівської лікарні було 
найпершим чином підготовлене до пере-
бування у ньому медичного персоналу та 
хворих пацієнтів. Загалом приміщення 
для укриття було передбачене ще під час 
будівництва лікарні. Але, як у нас часто 
бувало, підвальне приміщення залишилося 
у стані недовиконаних робіт. Тому 25-27 
лютого 2022-го року, коли постало питання 
про готовність сховищ для перебування 
персоналу лікарні та хворих пацієнтів, стало 
зрозуміло, що підвальне приміщення КНП 
«Романівська лікарня» потребує особливої 
уваги. Найперше розпочалося гігантське 
прибирання сміття, відходів будівельних 
матеріалів. Ось цього всього зайвого, що 
заважало підвальному приміщенню пере-
творитися в укриття, назбиралося аж на 
вісім вантажних автомобілів. Спочатку у 

підвалі працювали волонтери-ентузіасти, 
які прагнули чим-небудь сприяти у ході 
першочергових заходів із підготовки найпо-
трібніших для захисту людей сховищ. Але 
вже у перші дні березня 2022-го року, коли 
підвальний поверх романівської лікарні був 
очищений від сміття, коли сюди привезли 
дерев’яні трапи, що мали послужити під-
логою, коли для пацієнтів облаштували 
імпровізовані ліжка, стало зрозумілим, що 
у підвалі мають бути приміщення, присто-
совані для надання невідкладної лікарської 
(медичної) допомоги. Як це часто буває, 
знову головним ініціатором та натхненни-
ком таких будівельних вдосконалень став 
генеральний директор ТОВ «ВІВАД 09» Ігор 
Ходак. Найперші і найприблизніші під-
рахунки вказували на те, що мінімальний 
кошторис виконання ремонтних робіт у під-
валах романівської лікарні сягатиме більше 
350 тисяч гривень. Найпершим чином для 
того, аби роботи у підвальному приміщенні 
відбувалися під наглядом досвідченого ке-
рівника, Ігор Ходак запросив на таку роль 
менеджера із будівництва відомого у Рома-
нові керівника Сергія Зінчука. Сергій Олек-
сандрович – депутат Романівської селищної 
ради, має потужний досвід керівної і суто 
господарської роботи і, як ніхто інший, міг 
сприяти системному ходу запланованих 
у підвальному приміщенні робіт. Роботи 
(особливо – у перші тижні ремонтних робіт) 

було дуже багато. Але Ігор Ходак, запро-
сивши і запропонувавши Сергію Зінчуку 
опіку над суперважливим об’єктом, одразу 
ж запросив невелику будівельну бригаду, 
яка мала у щоденному ритмі виконувати 
роботи із впорядкування підвального при-
міщення. Сьогодні у Романові Олександра 
Мілінчука, Леоніда Макаревича та Віктора 
Воронова знають як трійку вже знаменитих 
будівельників, які створили певне диво – за 
сім місяців перетворили півтисячі квадратів 
підвальної площі на палати, операційні, 
кабінети для роботи десятків фахівців ро-
манівської лікарні. Фактично йдеться про 
госпіталь на кілька десятків ліжок, який 
може функціонувати у сховищі у будь-який 
час і за будь-яких умов. Маємо бути готові 
до всього. 

26 грудня 2022-го року відбулася своєрід-
на процедура офіційного відкриття об’єкта, 
який значиться як споруда цивільного за-
хисту. Фактично увесь причетний до ре-
монтів та наведення порядку люд прийшов 
на приємну процедуру, яка мала очевидно 
урочистий характер. Адже насправді було 
приємно бачити, ходити, порівнювати те, 
що є сьогодні, із тим, що було до березня 
2022-го року. Ігор Євгенович Ходак, який 
ініціював проведення ремонтних робіт, 
який був головним генератором зразкового 
облаштування підвального приміщення під 
стандарти найсучаснішої лікувальної уста-

нови, сказав небагато. Найпершим чином 
Ігор Ходак зауважив, що старався зробити 
все це від душі і як для  себе. Він сказав, 
що робота виконана справді грандіозна, 
відзначив тих людей, які підтримали його 
ініціативу і його почин. Звісно ж, згадали і 
будівельників, які й зараз, у ці грудневі дні, 
продовжують свою роботу у приміщенні 
спортивного залу романівського ліцею. Ди-
ректорка КНП «Романівська лікарня» Ірина 
Серт сердечно подякувала Ігорю Ходаку 
за безмірну допомогу та постійну турбо-
ту про важливу для романівчан установу 
упродовж багатьох років. Ірина Валеріївна 
також згадала із десяток жителів Романова, 
які доклали зусиль, коштів, аби підвальне 
приміщення мало найпривабливіший ви-
гляд. Подяка адресована Івану та Андрію 
Чернятинським, Дмитру Матату, Олексан-
дру Кіндруку, Юрію Лясковському, Олек-
сандру Малявському, Сергію Шифруку, 
Олександру Чумаченку, Юрію Мусійчуку, 
Валентину Нестеруку. 

Слід зауважити, що процедура відкрит-
тя відремонтованого і облаштованого за 
стандартами підвального приміщення про-
ходила у вигляді невеликої екскурсії, під час 
якої усі присутні змогли оглянути оновлене 
приміщення колишнього підвалу лікарні. 
Затим, на пропозицію того ж таки Ігоря 
Ходака, було оглянуто котельню лікарні. І. 
Є. Ходак звернувся до керівників Романів-
ської селищної ради, депутатів селищної 
ради та до керівництва КНП «Романівська  
лікарня» із пропозицією щодо вдоскона-
лення теплового і котельного господарства. 
На думку гендиректора «ВІВАД 09», на-
ступні опалювальні сезони будуть нітрохи 
не легшими від нинішнього. Йдеться про 
те, аби вдосконалити технологічний про-
цес опалювання приміщення КНП «Ро-
манівська  лікарня». Ще одна пропозиція 
від Ігоря Ходака стосувалася проведення 
енергоаудиту та консультацій із фахівцями 
у сфері енергоефективності. І все це – аби 
заощадити на вартості палива, яке й надалі 
буде дорожчати. І до такого розвитку по-
дій варто готуватися вже зараз, і якомога 
рішучіше та без зволікань.
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Спадкування під час дії воєнного стану
В умовах воєнного 

стану відбулися певні 
законодавчі зміни у 
сфері реалізації права 
на спадкування. 

Основні зміни у прийнятті 
спадщини зазначені у:

• постанові Кабінетів Міністрів 
України № 164 від 02.06.2022 р., 

• постанові Кабінету Міністрів 
України від 25 червня 2022 р. 
№ 719, 

• роз‘ясненні Міністерства юсти-
ції України від 11 липня 2022 р.

Який алгоритм дій під час 
реалізації права на спадщину

Перший крок – отримати сві-
доцтво про смерть спадкодавця. 
На час дії воєнного стану отрима-

ти свідоцтво можна в будь-якому 
органі ДРАЦС на підконтрольній 
території України.

Другий крок – подати заяву 
про прийняття спадщини. Строк 
подачі такої заяви в умовах воєн-
ного стану становить 10 місяців. 
Це означає, що протягом 10 міся-
ців спадкоємцю необхідно подати 
заяву про прийняття спадщини 
до нотаріуса, незалежно від на-
явності заповіту. 

Нотаріус відкриває спадкову 
справу та надає особі, яка по-
дала заяву, перелік документів, 
необхідних для оформлення 
спадщини. 

На час дії воєнного стану спад-
кова справа заводиться за звер-
ненням спадкоємця будь-яким 
нотаріусом України. Раніше такий 
строк становив 6 місяців, а спад-
кова справа заводилася лише за 
місцем проживання померлого 

або знаходження його майна. На 
час дії воєнного стану Спадковий 
реєстр не працює, а тому нотаріус 
заводить спадкову справу без ви-
користання цього реєстру.

Третій крок – оформлення 
свідоцтва про право на спадщину. 
Під час дії воєнного стану свідо-
цтво про право на спадщину 
видається нотаріусом після за-
кінчення строку для прийняття 
спадщини, тобто через 10 місяців 
з моменту смерті спадкодавця 
(раніше такий строк становив 6 
місяців).

Бердичівський МЦ БВПД 
рекомендує:

- обов’язково подавати заяву 
про прийняття спадщини, не-
зважаючи на продовження стро-
ків для прийняття спадщини та 
інших суттєвих змін, що були 
внесені законодавцями;

- звернути увагу, що у разі 
пропуску спадкоємцем строку 
відкриття спадщини (на період 
воєнного стану він складає 10 мі-
сяців від дня смерті спадкодавця) 
він вважатиметься таким, що від-
мовився від прийняття спадщини; 

- у випадках, коли такий строк 
було пропущено з поважних при-
чин (за наявності доказів), спадко-
ємець має право звернутись до 
суду з позовом про встановлення 
додаткового строку для подання 
заяви про прийняття спадщини. 

Наголошуємо, що незнання 
про смерть спадкодавця або пере-
бування за кордоном не є поваж-
ною причиною пропуску строку. 
До поважних причин може нале-
жати, як приклад, тривала хвороба 
або ж військова служба в ЗСУ. 

Щодо осіб, які перебувають 
за кордоном України, то заяву 
про прийняття спадщини спад-

коємець подає до консульської 
установи та дипломатичних пред-
ставництв України. Можна також 
направити таку заяву нотаріусу 
на територію України поштою, 
узгодивши із ним всі деталі. 

Якщо у вас виникли про-
блеми із спадкуванням або ви 
маєте додаткові запитання – 
звертайтеся до Бердичівського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги за адресою: м. 
Бердичів, вул. Чорновола, 9 
або телефонуйте: (068) 391-
9018. Система безоплатної пра-
вової допомоги – 0-800-213-103.

Віктор Першко

Пропозиції до Програми 
соціально-економічного роз-
витку Романівської громади 
на 2023-й рік було вирішено 
доповнити відповідями та 
думками жителів сіл та селищ 
Романівської селищної ради. 

Аби зібрати і акумулювати такі думки 
та пропозиції, у Романівській селищній 
раді вирішили провести масштабне і ре-
презентативне опитування жителів Ро-
манівської громади. У підсумку загалом 
140 голосів (громадян) висловили свою 
точку зору щодо ситуації у громаді та 
перспективи її розвитку у майбутньому 
році. Питання та напрями життєдіяльнос-
ті громади, які були запропоновані у ході 
опитування, стосувалися практично усіх її 
сфер. Таке комбіноване опитування саме 
собою вимагає детального і прискіпливого 
вивчення, аналізу та реакції на висловлені 
пропозиції, оцінки і характеристики. Хто 
має вивчати результати та підсумки 
пропозицій до Програми соціально-
економічного розвитку, які надійшли 
у ході опитування? Щонайперше і 
найголовнішим чином – влада. Тобто 
Романівська селищна рада. Йдеться, звісно 
ж, не лише про її керівний склад, але й 
про депутатів, працівників виконавчого 
апарату, або ж, іншими словами, – про 
чиновників, які якраз і опікуються тими 
галузями, сферами та напрямами, щодо 
яких висловили свої пропозиції жителі 
сіл та селищ Романівської селищної ради.

Спочатку висловимо декілька заува-
жень загального порядку. Передусім сам 
факт публічно проведеного процесу збору 
пропозицій до Програми соціально-еко-
номічного розвитку Романівської громади 
на 2023-й рік заслуговує лише позитивної 
оцінки. І річ не лише у тому, що процес 
опитування громадської думки – спра-
ва важлива, скрупульозна і вимагає не 
лише простого бажання поспілкуватися 
із громадою у такий своєрідний спосіб. 
Опитування як вид соціологічного дослі-
дження передбачає застосування певних 
знань, методик і правил, які дозволяють 
зробити відповідні висновки щодо змісту, 
щодо актуальності певних завдань у житті 
громади. Проте важливо те, що влада йде, 

вона ініціює подібні кроки, а це означає, 
що вона прагне знати адекватну (справ-
жню) реакцію людей на ситуацію у гро-
маді. Ба більше, влада одразу ж вдалася 
до найголовнішого – до налагодження 
зворотного зв’язку із жителями, прагну-
чи отримати найбільше пропозицій, за-
уважень та оцінок. Скажемо так: спроба 
вдалася, хоча конкретну оцінку проведеній 
роботі поставити чи визначити поки що 
важко. Сьогодні, у тій ситуації і у той пе-
ріод становлення, який все ще переживає 
Романівська громада, важливо розпочати 
певну роботу, аби потім всебічно і систем-
но її вдосконалювати. Наприклад, розши-
рювати репрезентацію (базу) дослідження 
чи опитування. Тут варто знати і розуміти, 
що для Романівської громади об’єктивність 
соціологічного вивчення будь-якого ас-
пекту життя забезпечується залученням 
до опитування (вивчення) щонайменше 
3% респондентів (учасників) від загаль-
ної кількості населення громади. Якщо 
врахувати, що населення Романівської 
селищної ради нині сягає близько 19 тис. 
осіб, то повна репрезентація (виявлення) 
стану громадської думки, оцінок та про-
позицій від громади досягається участю в 
опитуванні щонайменше 500-550 жителів 
громади. Звісно ж, завдання дослідження 
громадської думки методом опитування 
у такому разі вимагатиме фахової під-

готовки, відповідних витрат, спеціально 
підготовлених людей, які упродовж тижня 
(або ж і двох) виконуватимуть значний 
обсяг роботи. Однак рівень і якість такого 
обстеження (опитування) матиме досто-
вірніші  результати. 

Тепер – щодо висловлених оцінок, за-
уважень та пропозицій. Їх висловили 140 
жителів Романівської громади. Найбільш 
активними виявилися жителі селища Ро-
манова, частка яких у загальній кількості 
тих, хто висловив зауваження та пропо-
зиції до програми, сягнула 63%. Стосовно 
віку тих, хто долучився до процесу кому-
нікації із владою, то найбільше охочих 
було у середовищі людей віком від 25 до 
40 років (40,7%). 25% (чверть від учасників) 
були людьми віком від 40 до 50 років. При-
ємно, що свої оцінки і пропозиції щодо 
Програми соціально-економічного роз-
витку громади на 2023-й рік висловили і 
представники наймолодшого покоління 
романівчан, яким виповнилося до 25 років. 
Частка молоді у ході такого спілкування 
становила 12%.

Стосовно змісту висловлених оцінок, 
характеристик та пропозицій. Детально 
ознайомлювати наших читачів із усіма 
підсумками висловлених владі пропо-
зицій ми не будемо через одну просту 
причину: для цього знадобилося б дуже 
багато газетної площі або ж навіть окре-

мого спецвипуску нашої газети. Втім, 
підсумки і узагальнення усіх висловле-
них пропозицій мають бути розміщені 
на інтернет-сайті Романівської селищної 
ради. Але на що важливо звернути увагу 
вже після отриманих від жителів оцінок 
та пропозицій? Найпершим чином, на ті 
думки та оцінки, які засвідчують відверто 
кризові характеристики життя громади. 
Наприклад, не можна оминути увагою 
оцінку громадян ситуації із можливістю 
працевлаштування. 

Більше 75%(!) романівчан 
вважають перспективи пра-
цевлаштування у Романівській 
громаді мінімальними і визна-
чають ситуацію як однозначно 
НЕЗАДОВІЛЬНУ. 

Варто звернути увагу і на показник, 
що стосується умов для започатку-
вання власного бізнесу. Він також має 
величезний відсоток (близько 60%) 
незадовільних оцінок. Це також одно-
значно тривожний сигнал для влади. 
Очікуваною (і також незадовільною на 
рівні 73%) є ситуація із висловленими 
оцінками стану доріг на території Ро-
манівської селищної ради. Дуже по-
казовими є оцінки стосовно загальної 
характеристики життя у Романівській 
селищній раді. Певний оптимізм вселя-
ють сумарні показники на рівні майже 
50% оцінок на кшталт «мені приємно 
тут жити, і я хочу, щоб тут жили мої 
діти». Водночас 32% жителів Романів-
ської громади висловили думку, що 
це місце, в якому немає перспектив.

Безумовно, висловлені пропозиції та 
зауваження стануть певним орієнтиром 
для керівників громади і депутатського 
загалу у визначенні важливих пріоритетів 
вже на найближчу перспективу. Висловле-
ні сподівання людей щодо вдосконалення 
дорожньої інфраструктури слід взяти до 
уваги і під особливий контроль та тур-
боту. Вуличне освітлення та ситуація із 
утилізацією відходів (найпершим чином 
– збір сміття) також перебувають у зоні 
пріоритетів очікуваних змін на краще. Так 
само влада має звернути увагу на вирі-
шення проблеми із чистотою річок, озер, 
водойм, адже саме у цій сфері вимагаєть-
ся не стільки потреба у грошах, скільки 
гарно налагоджена система спілкування 
влади та населення громади.

Загалом підсумки висловлених жите-
лями громади оцінок, пропозицій, думок 
і т. п. будуть ретельно проаналізовані та 
вивчені. Зрештою, слід вже зараз зрозумі-
ти, що процес комунікації з населенням 
влада має постійно тримати у полі свого 
зору і так само – постійно вдосконалю-
вати.

Комунікація в громаді –  
основа якісних змін! 
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Бюджет-2023: щоб не гірше, ніж тепер.  
I маємо новинку – бюджет участі

Віктор Першко

Чергова, 35-а, сесія Романів-
ської селищної ради відбулася 
23 грудня 2022-го року.

За традицією, сесію, яка проходить 
наприкінці грудня, називають бюджетною. 
Тож і цього разу одним із основних питань, 
які розглядалися під час сесії, було питан-
ня про бюджет Романівської селищної 
ради на 2023 рік. Так само за традицією 
під час сесії розглядалася і Програма со-
ціально-економічного розвитку Романів-
ської селищної ради на 2023-й рік. Обидва 
документи є головними орієнтирами для 
керівників громади, депутатського загалу 
і зрештою – для кожного члена громади, 
хто цікавиться життям Романівської се-
лищної ради, вивчає і вникає у проблема-
тику життєдіяльності громади. На жаль, 
таких людей не так багато, як хотілося 
б, але для тих, кому цікаво, зауважимо, 
що головні показники бюджету Романів-
ської селищної ради (їх достатньо багато) 
розміщені на офіційному інтернет-сайті 
ради. Аби сповна зрозуміти ті обставини 
та ситуацію, у якій приймається бюджет 
2023-го року, варто уважно прочитати 
уривок із пояснювальної записки до Про-
грами соціально-економічного розвитку 
Романівської селищної ради у 2023 році, 
де зауважено: «У 2022 році на соціально-
економічний стан у громаді мали вплив 
широкомасштабна збройна агресія росій-
ської федерації та введення воєнного стану 
в Україні, який продовжено до лютого 2023 
року. На момент розроблення програми 
наявні високі безпекові ризики та ризики, 
пов’язані із продовженням атак російських 
військ на об’єкти енергетичної системи та 
інші об’єкти критичної інфраструктури 
України. Руйнівний вплив воєнних дій на 
території України та неможливість нині 
визначити наслідки російської агресії уне-
можливлюють розроблення реалістичного 
прогнозу економічного і соціального роз-
витку громади та, як наслідок, бюджетних 
показників на 2023 рік. 

Програма визначає пріоритети збе-
реження соціально-економічного стану 
об’єднаної територіальної громади на 2023 

рік, заходи та завдання для функціонуван-
ня сфер діяльності, які відповідають осно-
вним стратегічним напрямам і заходам ре-
гіональних цільових програм». Ось, власне, 
що найголовніше треба знати і розуміти, 
із яких позицій і в якому становищі ухва-
люється бюджет Романівської селищної 
ради на 2023-й рік. Безумовно, місцева 
влада відповідальна насамперед за роботу 
усіх бюджетних установ і організацій, а 
тому освітянська галузь, охорона здоров’я, 
соціальний захист, культура, молодіжна 
політика та спорт залишаються найваж-
ливішими пріоритетами у роботі Рома-
нівської селищної ради. Водночас одним із 
стратегічних пріоритетів місцевої влади у 
Романівській громаді визначено ще й сут-
тєве покращення ситуації із благоустроєм 
сіл та селищ Романівської селищної ради. 
У цьому ж рядку найважливіших завдань 
2023-го року для Романівської селищної 
ради – конкретні заходи із будівництва 
комплексу очисних споруд. Станом на 
сьогодні вже розпочата конкретна робота 
із проведення усіх належних процедур 
(експертизи, виготовлення проєктно-ко-
шторисної документації, тощо). Звісно ж, 
у 2023-му році Романівська селищна рада 
має опікуватися практичною роботою зі 
спорудження та облаштування очисних 
споруд, аби щонайменше у 2024-му році 
завершити цю важливу роботу.

Ще однією важливою особливістю 
бюджету Романівської селищної ради 
у 2023-му році є той факт, що вперше у 
ньому передбачені видатки на заходи так 
званого громадського бюджету, або ж – 
бюджету участі. Якраз бюджет участі і має 

послужити залученню уваги населення 
громади до вирішення хоча б деяких із 
чималої кількості проблем, які людям 
відомі і які (на думку жителів громади) 
мають вирішуватись конкретним, запро-
понованим людьми способом чи методом. 

Громадський бюджет, або ж 
бюджет участі для Романівської 
селищної ради – явище нове, 
незвичне, але в інших громадах 
Житомирщини жителі неабияк 
дружно долучилися до такого 
процесу. 

У Житомирі, наприклад, мешканці тих 
чи інших будинків або ж громади певних 
мікрорайонів розробили десятки (а станом 
на сьогодні – вже сотні) проєктів, які про-
ходили процедуру голосування, певну 
фахову експертизу, і вже потім із міського 
бюджету виділялися кошти на реалізацію 
проєктів-переможців. Як правило, як про-
єкти для реалізації у ході бюджету участі 
пропонувалися облаштування дитячих 
чи спортивних майданчиків, озеленення 
парків, скверів чи їхнє оснащення пев-
ними рекреаційними зручностями. Тут, 
як говориться, – поле для уяви, фантазії 
та творчості багатьох людей, які небай-
дужі до того, який вигляд мають вулиці, 
провулки, площі, парки, сквери у селах 
і селищах громади. Сьогодні важливо, 
аби якомога більше людей зацікавились 
можливостями громадського бюджету 
і долучилися до створення певних про-
єктів, які змагатимуться між собою у ході 
відкритого громадського голосування за 

право і можливість реалізації упродовж 
2023-го року. Поки що важко сказати, яку 
саме суму коштів Романівська селищна 
рада зможе виділити на фінансування 
проєктів бюджету участі, однак найбільш 
вдалі, оригінальні та змістовно важливі 
проєкти від небайдужих громадян мати-
муть пріоритети і, безперечно, отримають 
грошову  підтримку.

Ось поки що і все щодо бюджетних на-
мірів і можливостей у Романівській селищ-
ній раді. Зрозуміло, що ситуація сьогодні 
дуже важка. Якщо Державний бюджет 
України у поточному році утримується 
завдяки допомозі та кредитним ресурсам 
з-за кордону, то, звісно, що місцеві громади 
мають розраховувати лише на свої ресур-
си, на надходження до місцевого бюджету 
і на допомогу (трансферти і дотації) із 
Держбюджету. Але  вже зараз зрозуміло, 
що сподіватися можна буде лише на мі-
німальні потреби громад. Все інше, чого 
раптом не буде вистачати, має забезпечити 
(шукати) місцева влада. Адже не секрет, 
що у поточному (2022-му році) Романівська 
селищна рада вирішувала низку важливих, 
зненацька і раптово виниклих проблем 
завдяки залученню (пошуку) додаткових 
коштів від меценатів, спонсорів, ресурсів 
гуманітарної допомоги тощо. Саме таким 
методом було оснащено, пристосовано, 
переобладнано у сховища та укриття на 
випадки оголошення повітряної тривоги 
більшість підвальних чи напівпідвальних 
приміщень у школах, ліцеях та гімназі-
ях Романівської селищної ради. Кілька 
мільйонів з місцевого бюджету, потужна 
підтримка генерального директора ТОВ 
«ВІВАД 09» Ігоря Ходака і самовіддана 
солідарна участь і допомога з боку бать-
ківської громади сіл і селищ Романівської 
селищної ради забезпечили можливість 
навчатися школярам у звичному і най-
більш бажаному офлайн-форматі. Таким 
же способом забезпечувались освітянські 
заклади генераторами у разі перебоїв та 
перерв у подачі електроенергії. Нині цю 
проблему у Романівській селищній раді 
вирішено і знову ж таки за благодійної 
підтримки. Усім зрозуміло, що час сьо-
годні дуже складний і виживати треба 
не лише завдяки самовідданій праці, але 
й згуртованості, солідарній участі і вза-
ємодопомозі.

Продукти можуть подорожчати на 15-20%:  
які харчі додадуть у ціні через відсутність світла

Два місяці атак росіян на 
нашу енергосистему змусили 
всіх українців перебудувати 
своє життя: мешканці бага-
токвартирних будинків під-
лаштовують свій графік під 
подачу електроенергії, бізнес 
– попри все, намагається без-
перебійно працювати.

Більшість підприємств нині забез-
печують себе електрикою за допомогою 
генераторів. За даними міністра економіки, 
лише за перший тиждень дії пільги на роз-
митнення цих пристроїв з-за кордону до 
України їх завезли понад 145 тисяч штук. 
Використання генераторів як основного 
джерела електроенергії суттєво завищує 
собівартість виробництва. Якщо раніше 
один кіловат електрики для бізнесу обхо-
дився у 5 грн, то із використанням дизеля 
чи бензину його вартість зросла до 25 грн, 
що неодмінно відобразиться на вартості 
кінцевого товару, зокрема продуктів хар-
чування.

Як перебої з електрикою впливають на 
український бізнес та які харчі найближчим 
часом через це подорожчають – розбира-
лись у Центрі громадського моніторингу 
та контролю. 

Бензин як основний інгредієнт та 
причина подорожчання

Ціни на продукти харчування за жов-
тень-листопад в Україні зросли майже на 
5%, порахували у Державній службі статис-
тики. Найбільше – на 10% – подорожчали 
і до того не дешеві яйця. 

Основна причина подорожчання – ви-
трати на пальне. Попит на нього від початку 

жовтня, за даними представників великих 
мереж АЗС, збільшився щонайменше на 
10% – стільки нині споживають користувачі 
електрогенераторів. Разом із тим поступо-
во продовжує зростати і ціна бензину та 
дизелю: за цей час вони подорожчали в 
середньому на 2-3 грн за літр. 

Відключення світла завдають виробни-
кам й інших клопотів, пояснили у Мініс-
терстві економіки: ускладнюється логістика 
та використання систем зберігання, тобто 
продукти псуються швидше, також скоро-
чується тривалість робочого дня. 

Прогнози зростання цін
Тривалі та часті відключення електро-

енергії і надалі будуть рушієм зростання 
цін на харчі. Вартість м'яса, яєць та мо-
лочних продуктів, за прогнозами Всеу-
країнської аграрної ради, до кінця зими 
може зрости на 15%. Адже деякі ланки 
виробництва, до прикладу інкубатори та 
конвеєри, залежні від електроенергії та 
споживають чимало.

Дефіцит електроенергії може при-
звести також до зростання цін на овочі. 
Попри те, що протягом останніх місяців 

вони незначно подешевшали, вже до но-
вого року їхня вартість може зрости на 
15-20%, прогнозують у Національному 
інституті аграрної економіки. Адже для 
підтримання необхідної температури на 
овочесховищах нині використовують ди-
зельгенератори. 

Менше має зрости ціна на хліб, про-
гнозують аналітики. Нині середня вартість 
буханки пшеничного становить 32 гривні, 
протягом грудня вона може зрости ще 
на 7-10%. Суттєвіше подорожчає випічка, 
торти і печиво. Таким чином виробники 
можуть компенсувати та збалансовувати 
ціну на соціальні сорти хліба та запобігати 
дефіциту.

Все прогнозовано
Попри весь негатив, плани росіян 

створити енергетичну і, як наслідок, 
гуманітарну кризу повною мірою не 
справдились. У Мінекономіки вважа-
ють, що споживча інфляція, як і про-
гнозували раніше, не перевищить 30% 
(в листопаді її показник становив 26,5%), 
а зростання цін вже найближчим часом 
сповільниться.
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Бюджет Миропільської 
громади затвердили  
на черговій сесії

22 грудня під головуванням 
селищного голови Світлани 
Власюк відбулося засідання 
26-ї сесії селищної ради 8 скли-
кання.

У роботі сесії взяли участь 16 депу-
татів. На порядок денний винесено 15 
питань. Депутатами було прийнято всі 

рішення, серед яких: про затвердження 
бюджету Миропільської територіальної 
громади на 2023 рік, внесення змін до 
місцевих програм, низка фінансових 
та земельних питань, внесення змін до 
штатних розписів комунальних установ 
тощо. 

З рішеннями сесії можна буде озна-
йомитись на офіційному сайті Миро-
пільської селищної ради протягом визна-
ченого законодавством терміну.

У новий рік – зі «Світлицею добра»
Наталка Рисіч

У Романові зареєстровано нову гро-
мадську організацію – благодійний фонд 
«Світлиця добра».

У своїх статутних завданнях і пріоритетах новостворена 
благодійна організація передбачає сприяння здійсненню 
державних, регіональних, місцевих та міжнародних про-
грам, спрямованих на поліпшення соціально-економічного 
становища в Україні. У нинішні часи «Світлиця добра» 
серед очевидних пріоритетів у своїй діяльності надава-
тиме перевагу допомозі і підтримці процесу зміцнення 
обороноздатності та мобілізаційної готовності країни, 
захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і 
воєнного часу.

Загалом напрямів та векторів у своїй діяльності за-
сновники фонду «Світлиця добра» передбачили доволі 
багато. Очевидно, що не лише підтримка волонтерської 
діяльності, яка сьогодні є складовою бойової могутності 
ЗСУ, буде серед пріоритетів новоствореної громадської 
структури. «Світлиця добра» не цуратиметься завдань із 

розвитку територіальних громад, у полі її уваги обов’язково 
потраплять культура та мистецтво, охорона культурної 
спадщини, освіта і навіть наукові дослідження. До речі, 
якраз така широка мозаїка статутних завдань та пріори-
тетів у роботі і діяльності благодійного фонду свідчить 
про серйозність  його намірів та бажання працювати на 
тривалу перспективу.

Щодо персоналій, то романівчани мають знати, 
що засновниками фонду «Світлиця добра» стали 
добре відомі на Романівщині жінки: Ірина Топінко 
та Валентина Юшкевич. 

Неймовірно гармонійне поєднання натхнення, наснаги, 
життєвого досвіду і професіоналізму у різноманітних 
галузях суспільної діяльності – це найперша відмітна 
ознака новоствореного благодійного фонду. І Валентина 
Борисівна, і Ірина Миколаївна користуються незаперечним 
авторитетом у широкого загалу земляків-романівчан. Якщо 
намагатися швидко і коротко відповісти на запитання про 
те, що поєднало Ірину Топінко та Валентину Юшкевич у 
процесі заснування «Світлиці добра», так це однозначно 
діловитість, уміння шукати і знаходити компромісні рі-
шення, але водночас – принциповість, чесність і порядність 
у стосунках із колегами по роботі.

Вже найближчими днями благодійний фонд 
«Світлиця добра» має намір оголосити декілька гуч-
них, соціально значимих акцій, які стосуватимуться 
нині найголовнішої мети – допомоги підрозділам 
ЗСУ і причому допомоги тим, хто стоїть віч-на-віч 
із ворогом.

Ну а читачам нашої газети буде цікаво дізнатися, що 
учасниками благодійного фонду «Світлиця добра» мо-
жуть бути дієздатні фізичні (і також юридичні) особи, 
які підтримують його мету і завдання та визнають його 
статут. До роботи фонду «Світлиця добра» можна 
доєднатися, завітавши до його офісної кімнати у 
будинку за адресою: вул Лялевича, 2 (приміщення 
колишньої бібліотеки для дорослих). Контактні телефо-
ни для спілкування із засновниками та представниками 
фонду «Скарбниця добра» ми надамо вже у наступному 
виході нашої газети.

Святкові локації  
у Миропільській громаді

До нового року залишились лічені дні.
З одного боку, так хочеться відчути радість та подарувати її близьким. З іншого – 

почуття провини перед тими, хто постраждав більше, перед нашими Ззхисниками 
та українцями на окупованих територіях.

Хоч головної зеленої 
красуні цьогоріч не буде, 
втім зовсім без атрибу-
тів Нового року та Різдва 
селище не залишиться. 
Ялинка у патріотичних 
кольорах, яскраві фото-
зони та вертеп чекати-
муть на миропільчан 
біля Миропільської се-
лищної ради на вулиці 
Центральній, 38.

Запрошуємо 
усіх охочих 
надихнутися 
святковим 
настроєм.
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Заслухавши інформацію начальника 
фінансового управління селищної ради 
Горобець Н.А., відповідно до Бюджетного 
кодексу України, Законів України “Про Дер-
жавний бюджет України на 2023 рік”, “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, “Про 
правовий режим воєнного стану”, указу 
Президента України від 24 лютого 2022 року 
№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в 
Україні” (зі змінами) враховуючи рекомен-
дації постійної комісії з питань бюджету 
та комунальної власності, селищна рада 

ВИРІШИЛА:
1. Визначити на 2023 рік:
1) Доходи бюджету селищної тери-

торіальної громади у сумі 114 393 247 
гривень, у тому числі доходи загального 
фонду бюджету селищної територіальної 
громади – 105 682 947 гривень та доходи  
спеціального фонду бюджету селищної 
територіальної громади – 8 710 300 гривень 
згідно з додатком 1 до рішення. 

Затвердити інші субвенції з місцевих 
бюджетів до бюджету селищної терито-
ріальної громади згідно  з додатком 1.1. 
до рішення.

2) Видатки бюджету селищної те-
риторіальної громади у сумі 114 393 247 
гривень, у тому числі видатки загального 
фонду бюджету селищної територіальної 
громади – 105 682 947 гривень та  видатки 
спеціального фонду бюджету селищної 
територіальної громади – 8 710 300 гривень 
згідно з додатком 2 до рішення.

3) Оборотний залишок бюджетних 
коштів бюджету селищної територіальної 
громади у розмірі  50 000 гривень, що ста-
новить 0,05 відсотка видатків загального 
фонду бюджету селищної територіальної 
громади, визначених цим пунктом.

4) Резервний фонд бюджету селищної 
територіальної громади у розмірі 2 000 000 
гривень, що становить 1,89 відсотка видат-
ків загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади, визначених цим 
пунктом.

2.  Затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам коштів 
бюджету селищної територіальної громади 
на 2023 рік у розрізі відповідальних вико-
навців за бюджетними програмами згідно 
з додатком 3 до рішення.

3.  Затвердити  на 2023 рік міжбю-
джетні трансферти згідно з додатком 
3, у тому числі інші субвенції з бюджету 
селищної територіальної громади місцевим 
бюджетам у розрізі призначень згідно з 
додатком 3.1

4. Надати право виконавчому комітету 
селищної ради, у разі затвердження між-
бюджетних трансфертів у державному та 
місцевих бюджетах бюджету селищної 
територіальної громади, вносити зміни 
до доходів/фінансування та видатків бю-
джету селищної територіальної громади, 
з наступним затвердженням Романівською 
селищною радою. 

5. Затвердити на 2023 рік обсяги капі-
тальних вкладень у розрізі інвестиційних 
проєктів згідно з додатком 4. 

6. Затвердити розподіл витрат бюджету 
селищної територіальної громади на реа-
лізацію місцевих/регіональних програм у 
сумі 19 619 812 гривень згідно з додатком 
5 до рішення.

7. Установити, що до доходів загального 
фонду бюджету селищної територіальної 
громади на 2023 рік належать доходи ви-
значені статтею 64 Бюджетного кодексу 
України та трансферти, визначені статтями 
97, 101 Бюджетного кодексу України.

8. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету селищ-
ної територіальної громади на 2023 рік у 
частині доходів є надходження, визначені 
статтею 691 Бюджетного кодексу України 
та трансферти, визначені статтею 101 Бю-
джетного кодексу України.

9. Установити, що у 2023 році кошти, 
отримані до спеціального фонду бюджету 
селищної територіальної громади згідно з 
відповідними пунктами статей 691, 101 Бю-
джетного кодексу України, спрямовуються 
на реалізацію заходів, визначених статтями 
89, 91 Бюджетного кодексу України.

10. Визначити на 2023 рік (окрім періоду 
воєнного стану) захищеними видатками 
бюджету селищної територіальної громади 
видатки загального фонду на:

 − оплату праці працівників бюджетних 
установ;

 − нарахування на заробітну плату;
 − п ри д б а н н я  м е д и к а м е н т і в  т а 
перев’язувальних матеріалів;

 − забезпечення продуктами харчування;
 − оплату комунальних послуг та енер-
гоносіїв;

 − соціальне забезпечення;
 − поточні трансферти місцевим бюдже-
там.

11. Надати право фінансовому відділу 
Романівської селищної ради  здійснювати 
в межах поточного бюджетного періоду 
на конкурсних засадах розміщення тим-
часово вільних коштів бюджету селищної 
територіальної громади на депозитах із 
подальшим поверненням таких коштів 
до кінця поточного бюджетного періоду у 
порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про 
затвердження Порядку розміщення тим-
часово вільних коштів місцевих бюджетів 
на вкладних (депозитних) рахунках у бан-
ках» (зі змінами), відповідно до статті 16 
Бюджетного кодексу України.

12. Надати право фінансовому відділу 
Романівської селищної ради в межах по-
точного бюджетного періоду на конкурсних 
засадах розміщення тимчасово вільних 
коштів бюджету селищної територіальної 
громади шляхом придбання державних 
цінних паперів із строком обігу до одного 
року (короткострокові державні облігації) 
та/або від одного до п’яти (середньострокові 
державні облігації) та/або більше п’яти 
років (довгострокові державні облігації) у 
порядку, визначеному постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 травня 2018 року 
№ 544 “Про затвердження Порядку розмі-
щення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів шляхом придбання державних 
цінних паперів” (зі змінами), відповідно 
до статті 16 Бюджетного кодексу України

 
13. Надати право фінансовому відділу 

Романівської селищної ради отримувати 
позики на покриття тимчасових касових 
розривів бюджету селищної територіаль-
ної громади, пов’язаних із забезпеченням 
захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за 
рахунок коштів єдиного казначейського 
рахунку на договірних умовах без нара-
хування відсотків за користування цими 
коштами з обов'язковим їх поверненням 
до кінця поточного бюджетного періоду, 
у порядку, визначеному постановою Ка-
бінету Міністрів України від 29.12.2010 № 
1204 “Про затвердження Порядку покриття 
тимчасових касових розривів місцевих бю-
джетів” (зі змінами) та відповідно до статей 
43, 73 Бюджетного кодексу України.

14. Головним розпорядникам бюджет-
них коштів бюджету селищної територі-
альної громади:

1) затвердити паспорти бюджетних 
програм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цього рішення;

2) здійснювати управління бюджетними 
коштами у межах встановлених їм бюджет-
них повноважень та оцінки ефективності 
бюджетних програм, забезпечуючи ефек-
тивне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та коор-
динацію роботи розпорядників бюджет-

них коштів нижчого рівня та одержувачів 
бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечити доступність інформації 
про бюджет відповідно до законодавства, 
а саме:

публічне представлення та публікацію 
інформації про бюджет за бюджетними 
програмами, показниками, бюджетні при-
значення щодо яких визначені цим рішен-
ням, відповідно до вимог та за формою, 
встановленими Міністерством фінансів 
України, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних 
програм у триденний строк із дня затвер-
дження таких документів;

4) здійснювати контроль за повно-
тою надходжень, взяттям бюджетних 
зобов’язань розпорядниками бюджетних 
коштів нижчого рівня та одержувачами 
бюджетних коштів і витрачанням  ними 
бюджетних коштів;

5) забезпечити у повному обсязі про-
ведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природний газ, інші енергоносії, 
комунальні послуги та послуги зв'язку, які 
споживаються бюджетними установами, 
та укладання договорів за кожним видом 
відповідних послуг у межах бюджетних 
асигнувань, затверджених у кошторисі;

6) забезпечити неухильне виконання 
вимог Бюджетного кодексу України щодо 
утримання керівниками бюджетних уста-
нов чисельності працівників та здійснення 
фактичних видатків на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види 
заохочень чи винагород, матеріальну допо-
могу, лише в межах фонду заробітної плати, 
затвердженого для бюджетних установ у 
кошторисах; 

7) на усіх стадіях бюджетного процесу 
вживати заходів з безумовного виконання 
пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу 
України щодо  забезпечення в першо-
черговому порядку потреби в коштах на 
оплату праці працівників бюджетних 
установ відповідно до встановлених за-
конодавством України умов оплати праці 
та розміру мінімальної заробітної плати,  
проведення розрахунків за електричну та 
теплову енергію, водопостачання, водо-
відведення, природний газ та послуги 
зв’язку, які споживаються бюджетними 
установами; 

8) у бюджетних закладах, в яких допу-
щена незабезпечена потреба із заробітної 
плати, усі кошти спрямовувати, насампе-
ред, на обов’язкові виплати із заробітної 
плати.

15. Це рішення набирає чинності з 01 
січня 2023 року. 

16. Додатки 1-5 до рішення є його 
невід’ємною частиною.

17. Опублікувати рішення у десятиден-
ний строк із дня його прийняття відповідно 
до частини четвертої статті 28 Бюджетного 
кодексу України.

18. Контроль за виконанням рішення 
покласти на постійну комісію селищної 
ради з питань бюджету та комунальної 
власності.

Секретар ради Юрій Чумаченко

У К Р А Ї Н А
РОМАНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ЖИТОМИРСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
(35 сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ № 1141 -35/22
від  23.12.2022 року 

Про бюджет  
Романівської селищної  

територіальної громади на 2023 рік

Громади отримали повноваження щодо контролю за використанням земель
23 грудня Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову, яка надає виконавчим органам сіль-
ських, селищних, міських рад повноваження з 
визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок 
самовільного зайняття земельних ділянок, вико-
ристання земельних ділянок не за цільовим при-
значенням, псування земель, порушення режиму, 
нормативів і правил їхнього використання.

Про це повідомив експерт 
Офісу підтримки реформи де-
централізації при Міністерстві 
розвитку громад та територій 
України Ігор Онищук (шведсько-
український проєкт «Підтримка 

децентралізації в Україні», SALAR 
International).

Внесеними змінами методика 
визначення розміру шкоди, за-
подіяної внаслідок самовільного 
зайняття земельних ділянок, ви-

користання земельних ділянок 
не за цільовим призначенням, 
псування земель, порушення 
режиму, нормативів і правил їх-
нього використання, затверджена 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 липня 2007 р. № 
963, приведена у відповідність 
до норм чинного земельного за-
конодавства, зокрема до статті 
188 Земельного кодексу України, 
статті 6-1 Закону України «Про 
державний контроль за викорис-
танням та охороною земель».

Реалізація проєкту постанови 
забезпечить визначення виконавчи-
ми органами сільських, селищних, 

міських рад розміру шкоди, запо-
діяної внаслідок порушень вимог 
земельного законодавства, у разі 
набуття ними повноважень зі здій-
снення державного контролю за 
використанням та охороною земель 
відповідно до вимог законодавства.

Це забезпечить надходження 
додаткових коштів до місцевих 
бюджетів від відшкодування за-
подіяної шкоди, що дозволить ор-
ганам місцевого самоврядування 
ефективніше регулювати земельні 
відносини.

Зі свого боку можливість від-
шкодування у повному обсязі 
шкоди, заподіяної порушенням 

прав на землю, сприятиме змен-
шенню кількості правопорушень 
у сфері використання та охорони 
земель, посиленню захисту землі 
як складової матеріальної основи 
місцевого самоврядування.

Пресцентр ініціативи  
«Децентралізація»
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Гороскоп на 2023 рік  
для усіх знаків зодіаку

Астрологиня Вален-
тина Віттрок розповіла, 
що чекає на всі знаки 
зодіаку 2023 року.

ОВЕН
Овнам – як найпалкішому та 

найчуттєвішому знаку – зірки 
радять зосередитися на коханні, 
тим більше, що для цього будуть 
створені всі необхідні умови. Най-
більше пощастить тим із них, хто 
ще не знайшов своєї другої по-
ловинки – наступного року вони 
познайомляться з людиною, яку 
зможуть назвати коханням усього 
свого життя. Представники знака, 
які давно й успішно перебувають 
у стосунках, зможуть зробити їх 
ще міцнішими і щасливішими, 
якщо, звісно, їх не поведе вбік не-
сподіваний роман. У будь-якому 
разі лише від самих Овнів зале-
жить, як – щасливо чи не дуже 
– складеться їхнє особисте життя.

ТЕЛЕЦЬ
Тельці цілком можуть розра-

ховувати на удачу, якщо й не у всіх, 
то у багатьох сферах життя. Най-
краще підуть справи у фінансах: 
заробітків буде достатньо для того, 
щоб сплатити не лише необхідне, 
а й розкіш, без якої представники 
знака почуваються некомфортно. 
Головне – не боятися різких змін, 
які часто вибивають їх зі звичної 
колії, змушуючи мислити та діяти 
не так, як вони звикли, а залежно 
від обставин. Навчившись трима-
ти ніс за вітром, Тельці зможуть 
не лише пристосуватися до жит-
тєвих змін, а й отримати від них 
задоволення.

БЛИЗНЮКИ
Близнюки мають бути готови-

ми до того, що деякі їхні таємниці 
стануть відомі тим, від кого вони, 
власне, їх і приховували – напри-
клад, близьким людям чи коле-
гам. Для когось такий життєвий 
поворот став би серйозною про-
блемою, але представники знака 
не лише зможуть вийти із ситу-
ації без репутаційних втрат, а й 
знайдуть якусь моральну вигоду, 
головне – дослухатися до поперед-
ження зірок. По допомогу в разі 
потреби необхідно звертатися 
до друзів: незважаючи на те, що 
Близнята останнім часом робили 
все для того, щоб відвадити їх від 
себе, саме вони нададуть їм необ-
хідну підтримку.

РАК
Раки відчують, що життя на-

лагоджується, – з їхнього знака 
нарешті вийде Чорний Місяць, 
який серйозно ускладнював їхнє 
існування, особливо в тому, що 
стосувалося професійної діяль-
ності та авторитету – останнім 
часом вони отримували надто 
багато уколів у цій  сфері. Тепер 
становище поступово почне вирів-
нюватися – з'явиться можливість 
кар'єрного прориву, про що пред-
ставники знака так довго мріяли, а 
потім покращиться матеріальний 
добробут. Головне, не лінуватися, 
а активно працювати на досягнен-
ня мети, докладаючи максимум 
зусиль для того, щоб казка стала 
справжньою.

ЛЕВ
Левам зірки обіцяють яскраві 

та неповторні події у всьому, що 
стосується любові, сім'ї та твор-
чості, але їм варто звернути увагу 
на Чорний Місяць, який на дев'ять 

місяців влаштується в їхньому 
знаку – він цілком може зробити 
стосунки непростими, а шлях 
до слави та успіху – поетапним 
і звивистим. 

Головне для них наступного 
року – не рубати з плеча, а ре-
тельно зважувати кожне рішен-
ня, якої б сфери життя воно не 
стосувалося. Важливо пам'ятати, 
що насправді все може виявитися 
зовсім не таким, як здаватиметься 
на перший і навіть на другий по-
гляд, а повернути ситуацію назад 
буде неможливо.

ДIВА
Дівам зірки радять звернути 

увагу на сферу нерухомості – 
саме тут наступного року на них 
чекають найцікавіші події, які, 
що важливо, принесуть вагомий 
прибуток. Залежно від нагальної 
потреби, в цей час представникам 
знака можна – і потрібно – про-
давати чи купувати будинки, квар-
тири і земельні ділянки: в будь-
якому разі їм вдасться провести 
угоду із серйозною вигодою для 
себе. Причому в кожному випад-
ку, ухвалюючи рішення, потрібно 
керуватися не лише доводами ро-
зуму, але й інтуїцією, якій Діви 
зазвичай не довіряють – настав 
час міняти звичні правила гри.

ТЕРЕЗИ
Терези майже весь рік пере-

буватимуть у центрі загальної 

уваги, що навряд чи припаде їм до 
душі – вони воліли б залишатися 
в тіні і не «світити» той бік життя, 
який призначений для особистого 
користування. Але нічого не по-
робиш – обставини складуться 
таким чином, що їм доведеться 
виходити в люди і, наскільки це 
можливо, сяяти в суспільстві – як 
професійному, так і світському. 
А ось участі в судових процесах, 
куди їх захочуть залучити як свід-
ків, представникам знака краще 
уникати: серйозної шкоди вони 
представникам знака не завдадуть, 
натомість часу й нервів заберуть 
надто багато.

СКОРПIОН
Скорпіони поступово ски-

нуть з плечей тягар – зрозуміло, 
переважно в моральному сенсі 
– накопичений у них за рік, що 
минає. Треба визнати, що життя 
не було до них лагідним, але вони 
виявилися міцними горішками 
– не здалися, незважаючи на жод-
ні випробування. Доля любить 
стійких, тому представники знака 
цілком можуть розраховувати на 
подарунки з її боку – покращення 
настане у всіх життєвих сферах, а 
яку з них зробити пріоритетною – 
залежить від самих Скорпіонів, та 
зірки припускають, що вони обе-
руть свою родину: події останньо-
го часу показали, яку величезну 
цінність вона для них має.

СТРIЛЕЦЬ 
Стрільцям зірки наполегливо 

рекомендують звернути увагу на 
професійну сферу, в якій саме 
в цей час важливу роль посіда-
тиме хобі, особливо якщо воно 
пов'язане з творчістю. Знайдуться 
люди, які звернуть увагу на тво-
ри, що виходять з-під їхніх рук, і 
вкладуть гроші в розкручування, 
що зробить представників зна-
ку професійно затребуваними, а 
згодом – і багатими. Хіба не про це 
вони мріяли останнім часом? Чи-
мало приємних хвилин принесуть 
діти – вони виявляться не менш 
талановитими, ніж їхні батьки. Не 
варто Стрільцям забувати і про 
кохання, яке, як завжди, прийде 
несподівано.

КОЗЕРIГ
Козерогам, хочуть вони того 

чи ні, потрібно буде зосеред-
итися на справах найближчого 
кола – сім'ї та друзів. Вони довго 
нехтували інтересами цих людей, 

займаючись виключно роботою, 
і не дивно, що настав час сплачу-
вати за рахунками. 

Втім, спілкування з рідними 
людьми і вирішення їхніх про-
блем виявиться не таким виснаж-
ливим, як представники знака 
собі це уявляли, навпаки, вони 
зрозуміють, як багато втрачали, 
відмовляючи їм – зрозуміло, з 
поважних причин – у своїй ува-
зі. Турбот вимагатиме і власний 
будинок, який внаслідок докладе-
них зусиль стане по-справжньому 
затишним і комфортним.

ВОДОЛIЙ
Водоліям, на відміну від інших 

знаків зодіакального кола, на спо-
кій – навіть відносний – розрахо-
вувати не доводиться: в їхньому 
житті продовжаться серйозні та 
багато в чому доленосні події. Не 
варто переживати з цього приводу 
– отже, настав час ламати старе, 
щоб на його місці звести нове. 
Такий процес може бути непри-
ємним і навіть болісним, але він 
необхідний – в ім'я майбутнього, 
яке цього року можна збудувати 
власними руками – саме таке, 
яке потрібне. Важлива навичка, 
яка стане в нагоді Водоліям у цей 
час, – вміння прощати: з тяжкіс-
тю образ на плечах їм навряд чи 
вдасться всерйоз досягти успіху.

РИБИ 
Рибам у всіх сферах профе-

сійної діяльності та особистого 
життя зірки рекомендують орієн-
туватися на закордон. На роботі 
найкраще встановлювати та роз-
вивати контакти із закордонними 
партнерами, а знайомство із со-
лідним та імпозантним іноземцем 
з часом цілком може призвести до 
офіційного оформлення стосун-
ків. Відпочивати – якщо, звичай-
но, випаде така можливість – теж 
краще за межами своєї країни: 
відпочинок передбачає спокій і 
комфорт, а там їм зможуть забез-
печити це в повному обсязі та на 
найвищому рівні. Проте всерйоз 
облаштовувати життя потрібно 
вдома.
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Споживачу

Одягати багато шарів одягу та забути про алкоголь: 

як правильно зігрітися взимку 
У холодну пору, а 

надто коли російські 
атаки залишають цілі 
міста без світла та опа-
лення, дуже важливо 
вміти зберегти тепло.

І хоч єдиного правила тут 
не існує, проте є низка порад, 
які точно допоможуть зігріти-
ся взимку. Центр громадського 
моніторингу і контролю зібрав 
найдієвіші із них. 

Як не втрачати  
тепло надворі

У Міністерстві  охорони 
здоров’я України підготували 
кілька рекомендацій, як одя-
гатися на вулицю, коли стовп-
чик термометра опускається 
нижче нуля. Передусім радять 
багатошаровість у одязі, тобто 
одягати одразу кілька теплих 
речей. Адже що більше одягу, 
то більший прошарок повітря 
між ними, а отже, й більше те-
пла зберігає таке вбрання. Взуття 
на зиму у МОЗ радять вибира-
ти на товстій, гнучкій підошві, 
із щільним водонепроникним 
зовнішнім шаром та хутряною 
підкладкою. Добре також, якщо 

устілку із взуття можна витяг-
ти та просушити. Крім того, у 
міністерстві закликають не за-
бувати вбирати шалик і шапку, 
натомість відмовитися на зиму 
від укорочених штанів та шкар-
петок. Адже основне завдання в 

цю пору: не залишати відкритих 
ділянок шкіри, які найшвидше 
втрачають тепло. 

У МОЗ нагадують, що взимку 
не варто зігріватися алкоголем. 
Бо вживання спиртного на ву-
лиці в мороз призводить до 

величезної втрати тепла. Вар-
то уникати й куріння, адже 
сигарети, зокрема електронні, 
уповільнюють кровообіг у руках 
та ногах, а отже, сприяють за-
мерзанню. Зашкодити можуть 
і прикраси: каблучки сповіль-
нюють рух крові в пальцях, а 
контакт зі шкірою металевих 
сережок може призвести до об-
мороження. 

Як зігрітися вдома
Щоб не втрачати тепло у 

власній оселі, у МОЗ заклика-
ють утеплювати вікна та двері, 
впускати до кімнат побільше 
сонячного світла та не забувати 
про грілки чи навіть пласти-
кові пляшки із теплою водою, 
які можна покласти до ліжка. 
Правило багатошаровості в одязі 
можна застосовувати і вдома, а 
не лише надворі. 

Також чимало порад із тепло-
ощадності з’явилося в нтернеті. 
Зокрема, українцям радять по-
класти на підлогу килими та на-
віть поставити посеред кімнати 
намет для ночівлі, який збері-
гатиме тепло. Можна зробити і 
перестановку меблів: встановити 
найбільш габаритні предмети 
біля зовнішніх стін, забезпе-
чивши таким чином додаткову 
теплоізоляцію. 

Але є низка порад, які 
вимагають певної обач-
ності. Зокрема, порада гріти 
кімнату великою кількістю 
свічок. За інформацією Дер-
жавної служби з надзвичай-
них ситуацій, свічки нерідко 
стають причинами пожеж. 
Тож щоб запобігти займан-
ню, рятувальники радять 
розташовувати їх на відстані 
принаймні 10 сантиметрів 
одна від одної. Та ніколи не 
спалювати огарки до кінця.

Із зниженням температури у 
помешканнях чимало українців 
задумались, чи не встановити бур-
жуйку у власній оселі або у підвалі 
будинку. Проте, як попереджають 
в ДСНС, тут є чимало засторог. 
Передусім буржуйки заборонено 
використовувати в багатоповерхо-
вих будинках, а також у цоколь-
них та підвальних приміщеннях. 
Їх можна встановлювати лише у 
приватних садибах, які мають не 
більше 2-х поверхів. Ці ж правила 
стосуються і генераторів, які нині 
часто використовують для підклю-
чення обігрівальних приладів у 
помешканні. Електрогенератори 
не можна ставити ні у квартирах, 
ні на балконах, ні у під'їздах багато-
поверхових будинків. 


