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НА РОЗСУД ГРОМАДИ
ТА СУДОЧИНС ТВА

Іван Мовчан:
Економіка
України
встояла
під тиском
світових кризових процесів
стор. 4

Спортшкола
змінила
формат,
відкривши нові
перспективи
для молоді
стор. 5

Останній
призов.
За крок
до контрактної
армії
стор. 7
Шановні рятівники, працівники
цивільного захисту та пожежної охорони!
Щиро вітаю вас з професійним святом – Днем рятівника!
В і д з н а ч е н н я
вашого професійного свята є державним визнанням
неоціненного внеску людей
таких мужніх професій, сильних духом, котрі з честю забезпечують надійний захист
національного
багатства,
рятують життя людей від
вогню та стихії, цілодобово
підтримують
постійну
бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги.
Бажаю усім вам міцного здоров’я, всіляких гараздів,
побільше життєвих благ і якомога менше тривожних
викликів. Нехай мир та злагода панують у ваших домівках,
а Господь Бог оберігає вас від усіх негараздів!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

Н

а сторінках нашої газети ми вже
порушували проблему спірного
будівництва в м. Бар магазину з продажу
промислової групи товарів по вул. Гагаріна,
1, що здійснює фізична особа-підприємець
Козловська Тетяна Євгенівна, і яке, на думку
Барської міської ради, ведеться без її згоди
та з порушенням діючих будівельних норм і
правил.
З того часу минуло кілька місяців,
але забудовник не припинила, а навпаки – продовжила будівництво, в результаті
чого відбулося пошкодження покрівлі
адміністративної будівлі по вул. Соборна,
24/1. Більше того, вона подала позов до суду
на редакцію газети «Барчани», за її словами,
за образу честі та гідності…
При цьому слід відмітити, що зазначена адмінбудівля належить до комунальної
власності м. Бар в особі Барської міської
ради, що підтверджується свідоцтвом про
право власності від 25.06.2008 року, яке ви-

дане на підставі рішення виконкому Барської
міської ради від 03.06.2008 року.
Тепер докладніше про предмет спору.
Між міськрадою та підприємцем Тетяною
Козловською було укладено договір оренди землі площею 0,0101 га за адресою вул.
Гагаріна, 1 в м. Бар на термін з 02.04.2011р. по
02.04.2013 р.
З листа заступника очільника міста Юрія
Гвоздяра, який наразі виконує обов’язки
міського голови, до Барського РВ УМВС
України у Вінницькій області та прокуратури Барського району від 09.09.2013 р. відомо,
що Барською міською радою до господарського суду Вінницької області було подано
позов до ФОП Козловської Т.Є., Відділу
Держкомзему в Барському районі про визнання зазначеного вище договору оренди
землі недійсним повністю, а також скасування його державної реєстрації.
(Закінчення на 2 стор.)

Шановні спортсмени, тренери, фізкультурники,
ветерани спорту, працівники спортивних закладів міста!
Щиро вітаю вас із професійним святом – Днем фізичної
культури і спорту.
Глибоко переконаний, що саме фізкультура і спорт є для
людини джерелом здоров’я, чудового настрою й оптимізму.
Отож немає жодного сумніву, що лише здоровий спосіб
життя сприяє здійсненню багатьох добрих справ, подальшому розвитку найкращих традицій рідного міста.
Радує, що в Барі зростає популярність масової фізичної культури, примножуються багаті
спортивні традиції. Барські спортсмени гідно представляють наше місто, наш край на
найпрестижніших спортивних аренах. Це наша гордість, слава й імідж.
Висловлюю вдячність усім, для кого фізкультура і спорт стали професією. Нехай ваш
приклад буде поштовхом для масового розвитку даної галузі, взірцем для юних барчан.
Бажаю спортсменам вдалих виступів, а вболівальникам – яскравих та незабутніх вражень! Зичу всім міцного здоров’я, творчого натхнення, гарного настрою, наснаги, нових
спортивних звершень і перемог.
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ
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НА РОЗС УД ГРОМАДИ
ТА С УДОЧИНС ТВА
(Продовження.
Початок на 1 стор.)
Р і ш е н н я м
господарського
суду
Вінницької області від

На даний час справа знаходиться в стадії
касаційного оскарження.
В постанові Рівненського
апеляційного господарсько-

17.12.2012 р. договір оренди
землі визнаний недійсним
на майбутнє з моменту набрання рішенням законної
сили повністю. За результа-

го суду від 13.03.2013 р. зазначено, що «…як вбачається з
робочого проекту, а саме,
з експлікації приміщень, і
адмінприміщення, і мага-

тами розгляду апеляційної
скарги ФОП Т.Козловської
Рівненським апеляційним
господарським
судом
13.03.2013 р. рішення госпо-

зин, є окремими будовами,
вони не примикають одна
до одної і між ними існує
відстань. Тобто, прибудова
здійснюватись не буде…»

дарського суду Вінницької
області від 17.12.2012 р. в
частині визнання недійсним
договору оренди землі від
29.04.2011 р. скасоване.

Жодних погоджень проекту будівництва магазину, виготовленого Тетяною Козловською, міська
рада не надавала. Більше

того, згода на здійснення
прибудови, надана свого
часу начальником Барського ККП Є.Крикливим,
який приходиться батьком
Т.Козловської,
є
неправомірною, оскільки
Барський комбінат комунальних
підприємств
ніколи не був власником
адміністративного
приміщення,
до
якого
планувалася
прибудова,
та не мав повноважень
розпоряджатися
майном
територіальної
громади
міста Бар.
Відповідно до ст. 96
Земельного
Кодексу
України землекористувачі
зобов’язані не порушувати
прав власників суміжних
земельних
ділянок
та
землекористувачів.
Не можна упустити і
той факт, що міська рада не
приймала жодних рішень
про надання дозволу на
здійснення прибудови магазину до адмінприміщення
по вул. Соборна, 24/1
або будівництва окремо
стоячої будівлі впритул
до існуючої без урахування прав територіальної
громади
як
власника
сусідньої
земельної
ділянки та існуючої будівлі
комунальної власності і,
тим більше, не давала згоди
на демонтаж конструкцій
даної
адміністративної
будівлі.
Відповідно до ч. 1 ст.
317 Цивільного Кодексу
України права володіння,
користування та розпорядження своїм майном належить власникові. Згідно ч.
1 ст. 319 ЦК України власник володіє, користується,
розпоряджається
своїм
майном на власний розсуд.
Право власності є непорушним. Ніхто не може бути
протиправно позбавлений
цього права чи обмежений у
його здійсненні (ч. 1 ст. 321
ЦК України).
Варто зазначити, що
адмінприміщення не обстежувалося на предмет
можливості
здійснення
до нього прибудови або
будівництва
капітальної
двоповерхової споруди у
безпосередній близькості
до нього.
Крім того, воно внесено до переліку комунального майна, яке підлягає
приватизації у 2013 році.
Самовільне
пошкодження конструкцій будинку
може потягти за собою
непередбачувані наслідки
для всієї будівлі загалом.
Тим не менше, 7 вересня
поточного
року
ФОП
Т.Є.Козловською
було пошкоджено майно комунальної власності

територіальної
громади
міста Бар – самовільно демонтовано та переобладнано конструктивні елементи
покрівлі даної адмінбудівлі.

групи товарів по вул.
Гагаріна, 1 в м. Бар, а також
до притягнення винних
осіб до відповідальності.
З подібною заявою до

Виходячи з викладеного,
міськрада днями звернулася до Барського РВ УМВС
України
у
Вінницькій
області та прокуратури

райвідділку міліції звернувся і Олег Мельник, начальник КП «Бар-благоустрій»,
що є балансоутримувачем
даного адмінбудинку.

Барського району, з проханням вжити всіх необхідних
заходів щодо припинення
здійснення Т.Козловською
демонтажу
елементів

Коментувати наслідки
такого будівництва, мабуть,
немає потреби – фактичні
дані фотоматеріалів говорять самі за себе.

будівлі
комунальної
власності по вул. Соборна, 24/1 при здійсненні
будівництва
магазину
з продажу промислової

А дії таких підприємців
залишимо на розсуд громади та судочинства.
Алла ЗАВАДСЬКА

Офіційно
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Інформує
Барське відділення
Жмеринської ОДПІ

ПОПОВНИВСЯ
МІСЦЕВИЙ
БЮДЖЕТ РАЙОНУ
6865,9 тис. грн. надійшло до
місцевого бюджету Барського
району від сплати єдиного податку та плати за землю юридичними і фізичними особами.
За вісім місяців поточного
року плати за землю надійшло
4135,9 тис. грн., що на 413,5
тис. грн. більше відповідного
періоду 2012 року.
По єдиному податку за
січень-серпень 2013 року в
порівнянні
з
відповідним
періодом минулого року надходження
збільшились
на
629,7 тис. грн. та становлять
2730,0 тис. грн. В тому числі по
єдиному податку з юридичних
осіб сплачено 585,3 тис. грн.,
що більше відповідного періоду
минулого року на 194,1 тис. грн.,
по фізичних особах надходження становлять 2144,8 тис. грн.,
що більше аналогічного періоду
минулого року на 435,5 тис. грн.

Чи буде штраф
за самостійно
виправлену
помилку
у формі №1ДФ?
Якщо підприємець сам знайде та виправить помилку у
формі №1ДФ після закінчення
встановлених строків її подання (подасть уточнюючу), усе
одно буде штраф у розмірі 510
грн. За повторне протягом року
порушення податківці застосують санкцію в сумі 1020 грн.
Якщо ж помилку виправити
до закінчення строків подання
форми №1ДФ (у звітній новій),
то штрафу вдасться уникнути.

За оперативними
даними «102»
7 вересня до ЧЧ Барського РВ УМВС надійшло
повідомлення від 40-річного
жителя району про те,
що в місті Бар на вулиці
Пролетарській він, керуючи своїм автомобілем Фольцваген допустив зіткнення з
автомобілем ВАЗ 2109.
Відносно водія Фольцвагена складено протокол про
адміністративне правопорушення за ст.124 КУпАП (Порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього
руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів,
вантажу, автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів,
дорожніх споруд чи іншого
майна, що тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на термін
від шести місяців до одного
року.)
Матеріали для розгляду направлено в районний суд.
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Незабаром опалювальний сезон:
час звертатись за субсидією

початком
осені
З
традиційно значно
збільшується
кількість

заяв від громадян для
оформлення
житлових
субсидій – наближається
опалювальний сезон, а
отже й передбачається
збільшення витрат на
оплату комунальних послуг, тож питання отримання ЖКГ-субсидій стає
одним із найбільш гострих.
У зв’язку з цим,
управління соцполітики
нагадує жителям міста та
району про право звертатися за призначенням
субсидії для компенсації
витрат на оплату житловокомунальних послуг.
Позаду
залишилася
чимала підготовча робота управління соціальної
політики, пов’язана, в першу чергу, з інформуванням
населення про нову модель державних житлових
субсидій, відпрацюванням
методики
нових
розрахунків, налагодженням міжвідомчого електронного обміну, що значно спрощує і прискорює
призначення субсидій.
Відтак,
отримувати
адресну
безготівкову субсидію на
відшкодування
витрат
на оплату житлово-комунальних послуг мають право сім’ї громадян за наявності різниці
між розміром плати за
житлово-комунальні послуги, скраплений газ,
тверде та рідке пічне побутове паливо у межах

П

рокуратурою
Барського району проводиться
досудове
розслідування
по
кримінальному провадженню в підозрі
у вчиненні злочину сільським головою однієї з сільрад
Барського району, передбаченого ст. 368 ч.
4 КК України (діяння,
предметом якого була
неправомірна вигода
у великому розмірі
або вчинене службовою особою, яка
займає відповідальне
становище,
або
поєднане з вимаганням неправомірної
вигоди).
Хочу заздалегіть
звернути увагу, що за
вчинення даного злочину Кримінальним
кодексом України передбачено покарання
у вигляді позбавлення волі від 5 до 10
років з позбавленням
права обіймати певні
посади чи займатися
певною діяльністю на
строк до трьох років

норм споживання з урахуванням пільг, які подаються відповідно до
чинного
законодавства
і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів
України
обов’язкового
відсотка платежу (10–15%
середньомісячного сукупного доходу сім’ї).
Кожна людина може
отримувати субсидію у

оплаті
житлово-комунальних послуг за місцем
реєстрації.
Саме цією особою має
заповнюватися заява на
призначення субсидії.
До членів сім’ї, доходи
яких враховуються при
призначенні субсидії, належать особи, зареєстровні
у відповідному житловому
приміщені.

межах визначених норм
користування житловою
площею, які становлять
21 кв. м на кожну особу
і додатково 10,5 кв. м. на
сім’ю, та встановлених
нормативів користування
комунальними послугами.
Якщо це одинокопроживаюча особа, то така
норма – 31,5 кв. м.
Якщо це однокімнатна
квартира
–
субсидія
надається на всю площу.
Субсидія призначається
власнику (співвласнику)
житла, наймачу житла,
члену житлового кооперативу, на якого відкрито
особовий рахунок по

Дачні будинки у селі,
що зареєстровані у БТІ як
житлові приміщення, враховуються при визначенні
права на субсидію.
При
цьому
підраховується й площа
цих приміщень.
Якщо
ж
загальна
площа кількох житлових
приміщень,
якими користується сім’я,
перевищує норму користування житловою площею для цієї сім’ї, субсидія
не буде призначена.
Що ж до того, хто не
має права на субсидію, то
тут важливий майновий
стан громадян, а саме:

наявність у володінні
більше одного автомобіля,
додаткових
житлових
приміщень.
Також субсидія не
призначається тим, хто
протягом року придбав
нове житло або здає власне житло в оренду.
Субсидія
не
призначається в разі, якщо
серед зареєстрованих у
житловому
приміщенні
осіб є працездатна особа, яка не працює і не
навчається, при цьому не
шукає роботу через службу зайнятості протягом
3-х місяців, що передують місяцю зверенення за
субсидією.
Але безробітним, які
стоять на обліку у службі
зайнятості,
субсидія
призначається на загальних умовах, для цього
надається довідка з центру
зайнятості про розмір допомоги по безробіттю за
остані 6 місяців.
Нагадуємо,
що
управлінням соціальної
політики
проводиться
щоденний прийом громадян з питань оформлення субсидій. Попередній
запис на прийом до
спеціалістів з питань
призначення
житлових
субсидій на опалювальний сезон 2013–2014 рр.
розпочинається з 1 жовтня 2013 року з 8.00 до
17.00 год. (без перерви на
обід) в каб. 102 та за телефоном 2-41-90.
Петро КУШНІР,
начальник управління
соціальної політики РДА

ВЕДЕТЬСЯ СЛІДСТВО
В ПІДОЗРІ
НА КОРУПЦІЮ

та з конфіскацією
майна.
Д о с у д о в и м
розслідуванням
встановлено,
що
сільський голова С.,
будучи службовою
особою, яка займає
відповідальне
становище,
одержав
неправомірну вигоду за виконання в
інтересах того, хто
дає таку вигоду, будьякої дії з використанням наданої йому
влади та службового
становища.
Відповідно до ст. 26
Закону України «Про
державну
службу»
сільський голова С. є
державним службовцем 6 категорії 8 рангу, а також суб’єктом
відповідальності
за
вчинення

корупційних правопорушень згідно п.
«в» п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про
засади запобігання і
протидії корупції».
Відповідно до п.
14, 16 ч. З ст. 42 Закону
України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні», сільський,
селищний, міський
голова представляє
територіальну громаду, раду та її виконавчий
комітет
у відносинах з державними
органами, іншими органами
місцевого
в ря д у в а н н я ,
об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами
та
організаціями
незалежно від форм
власності, громадя-

нами; укладає від
імені територіальної
громади, ради та її
виконавчого комітету
договори відповідно
до законодавства, а
з питань, віднесених
до
виключної
компетенції
ради,
подає їх на затвердження відповідної
ради.
Так, встановлено,
що сільський голова
С. під час спілкування
з громадянином В.
домовився про одержання від нього
неправомірної вигоди в сумі 10000 грн. за
укладення договору
оренди приміщення
недіючого дитсадка,
яке розташоване на
території сільради з
правом його подальшого викупу.

Надалі сільський
чиновник,
діючи
умисно, з корисливих мотивів, одержав
від згаданого громадянина в якості
неправомірної вигоди частину грошових
коштів в сумі 5000
грн. за виконання на
його користь зазначених вище дій.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, через декілька днів в
приміщені сільської
ради він отримав і
решту грошей – 5000
грн., під час чого
й був затриманий
працівниками правоохоронних органів.
С т о с о в н о
підозрюваного застосовано запобіжний
захід – домашній
арешт. На даний час
досудове
слідство
триває.
Ігор ЛАВРОВ,
слідчий
прокуратури
Барського району,
молодший
радник юстиції
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Іван Мовчан: Економіка України встояла
під тиском світових кризових процесів

Т

ермін
«світова
економічна криза»
міцно увійшов до лексикону українців. В інтерв’ю
українським телеканалам
Президент України наголосив на найважливіших
акцентах внутрішньої і
зовнішньої політики держави, зокрема й щодо протистояння України викликам світової економічної
кризи.
Позицію Глави держави
аргументовано підтримав
голова обласної державної
адміністрації Іван Мовчан. Він також назвав цілу
низку ключових факторів,
що забезпечили сталий
економічний
розвиток
України, і Вінниччини зокрема.
– Іване Михайловичу,
кризові явища в світовій
економіці тривалий час є
предметом обговорення
серед мільйонів українців.
Тим не менше, чи вдалося
Україні зберегти сталий
економічний розвиток в
сучасних реаліях?
–
Так,
результати
реалізації Програм Президента України показали, що економіка України
встояла
перед
тиском
світової економічної кризи. Україні вдалося зберегти
макроекономічну
стабільність. Насамперед,
про це свідчить той факт,
що скорочення ВВП у першому півріччі цього року,
як і у країнах Європи, становить лише 1%. Важливим є й те, що приблизно
на 10% скоротився валовий
зовнішній борг. Отже, держава, попри спекуляції про
дефолт, має можливість
вчасно виконувати свої
зобов’язання перед кредиторами.
Позиція
Президента
з даного приводу цілком
послідовна
і
логічна:
вітчизняне
промислове виробництво стримує
погіршення кон’юнктури
на світових товарних ринках, отже, державі варто
переорієнтуватися
на імпортозаміщення та
внутрішнє
споживання.
І Україна йде саме цим
шляхом. Так, виробництво медикаментів зросло
порівняно з відповідним
періодом минулого року на
20%, машин та устаткування – на 8%, меблів – на 4%,
руд – на 3% .
– Яка
роль
Вінниччини в даному
процесі?
– Вінни ч чина
утримує
лідерську
позицію та посідає почесне перше місце за індексом
промислової продукції серед областей України.
Так, за підсумком січня-

липня 2013 року рівень виробництва промислового
сектору області перевищив
відповідний минулорічний
показник
на
16,6%.
Порівняно з липнем минулого року промислової
продукції
вироблено
більше на 21,1%, а з червнем
поточного року – на 10 %.
Порівняно з січнем-липнем
2012 року на 6 % збільшено
обсяги
промислового
виробництва у добувній
промисловості
і розробленні
кар’єрів.
Приріст
у
переробній
промисловості
становив
майже 20 %
(в
основному за рахунок
збільшення
на
третину обсягів у
вир о бництві
харчових
продуктів та напоїв, майже вдвічі – у виробництві
хімічних
речовин
і
хімічної продукції, 72,6%
– у виробництві основних
фармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів).
–
Вінниччина
–
сільськогосподарська
область.
Ви
ставите
амбітні завдання в АПК і
вимагаєте їх виконання.
– Так, за сім місяців
2013 року нам вдалося
забезпечити
позитивну динаміку розвитку і в
сільськогосподарському
виробництві Вінниччини.
За
цей
період,
в
порівнянні
з
аналогічним
періодом
минулого року, індекс
сільськогосподарського
виробництва Вінниччини
склав 116,5 %, в тому числі
в
сільськогосподарських
підприємствах – 129,2 %,
господарствах населення –
101,3 %.
В області продовжується
комплекс осінньо-польових
робіт. Всього зернові (з кукурудзою) з 878,9 тис. га
площ, зібрано з 516,3 тис.
га (59 %), намолочено –
2222,7 тис. тонн зерна. Показники валових зборів та
урожайності всіх культур
ранніх зернових є вищими
від минулорічних.
В
агропромисловому
комплексі
Вінниччини
продовжується активізація
інвестиційної діяльності.
На сьогоднішній день на
території області знаходяться в стадії реалізації
у найближчій перспективі
100 інвестиційних проектів
на суму понад 15,5 млрд.
грн.

Агропромисловий сектор став нашою ключовою
«точкою зростання». В
цілому по Україні виробництво продукції галузі
зросло на 15% у порівнянні
з 2012 роком. Зібрано
один із найкращих за роки
незалежності врожаїв зернових і зернобобових культур – понад 50 млн. тонн.
– Що це нам дає?

–
Багато
чого.
Збільшення обсягів експорту продовольства на
зовнішні ринки – надійне
джерело наповнення казни,
а стабільні ціни на продукти
харчування – запорука добробуту кожної української
родини. І це не може не
втішати. Як і те, що прогнозованим залишається
курс національної валюти.
Саме стабільність гривні є
ще одним беззаперечним
доказом того, що в цілому
Україна змогла протистояти світовій економічній
кризі.
– Як, на Вашу думку, стабільність курсу
національної валюти позначилась на рівні життя
простих українців?
– Прогнозованість курсу національної валюти
позитивно
позначається
на добробуті кожного
українця. Не є таємницею
й те, що заощадження громадян у гривні за 7 місяців
цього року зросли на 25%
у порівнянні з минулим
роком. Люди стали більше
довіряти
банківській
системі держави.
Маємо приріст реальної
заробітної плати, а індекс
інфляції – у межах відсотка.
При цьому зростає і
середньомісячна зарплата,
збільшується і споживання. Це позитивні тенденції
в умовах економічної кризи. Нині паски затягують,
ми знаємо, і, здавалося б,
в успішних європейських
країнах.
Приріст
реальної
заробітної плати за перше
півріччя 2013 року склав
9,6%, а індекс інфляції
– у межах відсотка.

Середньомісячна зарплата на 1 серпня 2013 року
становить по Україні 3222
грн. Оборот роздрібної
торгівлі зріс у 2013 році
на 11%: українці місяць за
місяцем, хай потроху, але
збільшують споживання.
На
Вінниччині
середньомісячна заробітна
плата одного штатного
працівника,
наприклад,
в
сільському
господарстві, за
сім місяців поточного
року
складає 2262 грн.,
або збільшилася
в
порівнянні
з
аналогічним
періодом минулого року на 16 %.
– Які ще заходи допомогли
Україні встояти
під тиском кризи?
– Це, безумовно,
своєчасно
проведені
податкова
реформа
та
дерегуляція
підприємництва. За три
роки кількість податків і
зборів скоротилася майже наполовину – з 44 до
23. Кількість документів
дозвільного характеру у
2010 році нараховувала
1200 видів, нині – лише 141.
Якщо у 2010 році ліцензії
треба було отримувати
для 77 видів господарської
діяльності,
нині
–
тільки для 57, і кількість
видів
господарської
діяльності, що потребують
ліцензування,
невпинно
скорочується.
– Як впроваджуються заходи із дерегуляції
підприємництва
на
Вінниччині?
– Я переконаний, що
підприємці мають працювати, а не оббивати
пороги
різноманітних
відомств.
Саме
тому,
створення
сприятливих
умов для ведення бізнесу
є пріоритетом в регіоні.
Мова
йде,
передусім,
саме
про
дерегуляцію
підприємницької
діяльності.
Так, до кінця поточного року в усіх районах Вінницької області
планується
створити 27 центрів надання
адміністративних послуг.
В обласному центрі, починаючи з 2008 року діє
Центр
адміністративних
послуг «Прозорий офіс»
(Центр) – постійно діючий
робочий орган виконкому Вінницької міської
ради, в якому надаються
адміністративні послуги через адміністратора шляхом
його взаємодії з суб’єктами
надання адміністративних

послуг.
Невід’ємною
частиною Центру є єдиний
дозвільний центр, в якому
забезпечується організація
видачі
документів
дозвільного характеру у порядку та у відповідності до
вимог Закону України «Про
дозвільну систему у сфері
господарської діяльності».
За узгодженим рішенням
облдержадміністрації
та
Вінницької міської ради
Центр виконує функцію
регіонального дозвільного
центру
у
Вінницькій
області.
Центр
об’єднує
представників
суб’єктів
надання адміністративних
послуг,
адміністраторів,
державних адміністраторів
та державних реєстраторів
для забезпечення взаємодії
усіх учасників Центру
у досягненні його мети.
Минулого року утворено ще три територіальні
відділення
Центру
адміністративних послуг
«Прозорий офіс»: «Замостя», «Старе місто» та «Вишенька».
У кожному
районі
області
визначено
приміщення
для
розміщення Центру надання адміністративних послуг. Замовлено проектнокошторисну документацію
на проведення необхідних
ремонтних робіт. Вивчено досвід створення та
роботи центрів надання адміністративних послуг в обласному центрі
м. Вінниці. З урахуванням цього досвіду, який
передбачається запровадити у всіх районах області,
визначено
необхідне
матеріально-технічне
забезпечення
для
функціонування Центрів
в районах області та обсяг необхідних коштів.
При цьому враховано,
що в подальшому Центр
адміністративних послуг
повинен стати складовою
частиною
електронного
врядування. Таким чином, з
1 жовтня цього року центри
надання адміністративних
послуг функціонуватимуть
в усіх районах області. Тобто, підприємець матиме
більше часу займатися безпосередньо своєю справою,
а не витрачатиме його на
бюрократичні процедури
і постійне спілкування з
чиновниками. І це єдиний
правильний шлях.
Я переконаний, що ці
та інші позитивні зрушення стануть надійним
підґрунтям для розвитку територіальних громад
Вінниччини та поштовхом
для покращення якості
життя людей.
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Олімпійський урок з видатною
веслувальницею Інною Осипенко-Радомською

У

рамках
проведення
Олімпійського тижня по
всій території України проходять
Олімпійські уроки. Не стало винятком і наше місто – 11 вересня в Барському районному центрі дозвілля за
сприяння Олімпійського комітету
Вінниччини й відділу молоді та спорту Барської РДА відбулася зустріч
спортивного учнівського загалу міста
і району з Інною Осипенко-Радомською – українською веслувальницею на
байдарках, чемпіонкою Олімпійських
ігор у Пекіні, срібною медалісткою
на Олімпійських іграх в Лондоні у
веслуванні на байдарці-одиночці,
дворазовою бронзовою призеркою чемпіонату світу на байдарціодиночці та бронзовою медалісткою
Олімпійських ігор в Афінах у складі
жіночої четвірки, чемпіонкою світу

в Познані, Заслуженим майстром спорту.
Разом
з
видатною
спортсменкою до міста
Бар завітав і
голова обласного
відділу
Національного
олімпійського
коміте т у
України Федір
Новік.
С в о ю
розповідь титулована гостя
розпочала
з
автобіографічної екскурсії про власні
спортивні досягнення. З її
слів стало відомо, що вона
мріяла пов’язати своє життя зі спортом ще з шкільних
років.
Майбутня чемпіонка почала займатися веслуванням
із 7 років у спортивній школі
в с. Ольгівка Бериславського
району Херсонської області,
де на той час була розташована олімпійська база з веслування на байдарках. Першим
її тренером була Валентина
Худова. У 14 років дівчина
отримала
звання
май-

стра
спорту України.
А вже у 18
– стала учасницею ХХVII
Олімпійських
ігор в Сіднеї
у змаганнях
з веслування
на байдарці
серед жінок.
В 2010 році
визнана кращою
спортсменкою в
Україні.
Має ряд
нагород: орден княгині
Ольги
III
ступеня (2004), орден «За заслуги»
ІІІ ступеня (2008), орден «За
заслуги» ІІ ступеня (2012),
Почесні Грамоти Кабінету
Міністрів
України
та
Верховної Ради України. Разом зі своїм чоловіком Дмитром Радомським, який є,
до речі, її тренером, виховує
доньку Ульяну.
Основною
метою
олімпійського
уроку
було виховання учнів на
гуманістичних
цінностях
олімпійського руху, формування в них навичок та
культури здорового способу

життя, залучення їх до активних занять фізичною культурою і спортом.
Свою увагу Інна Осипенко-Радомська акцентувала саме на правильному виборі своєї життєвої дороги, яка хоча б трішки була пов’язана
зі спортом.
За її словами, не має значення, де
людина народилася, чи виросла. Головне – чим вона сьогодні живе. І маючи ціль, потрібно сміливо іти до неї
та максимум приділяти зусиль для
отримання перемоги.
Наприкінці
уроку
вона
відповідала на запитання учнів, охоче спілкувалася з ними. Кожен мав
можливість сфотографуватись і взяти автограф у видатної спортсменки.
Анастасія ПАЦАНЮК
Фото автора

СПОРТШКОЛА ЗМІНИЛА ФОРМАТ,
ВІДКРИВШИ НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ МОЛОДІ
ормування здорово- мунального закладу стало громадськості міста, було стала чемпіонкою світу, май- спорту. У подальшому буде
Ф
го способу життя у оптимальним рішенням на визначено ті види спорту, стром спорту міжнародного проведено й реконструкцію
підростаючого покоління на шляху збереження фінансів які будуть і надалі куль- класу та Людиною Року в стадіону, привівши його в
засадах розвитку спортивних
інтересів – одне з головних
завдань влади різних рівнів.
Тому, аби забезпечити для
молоді міста належне фізичне
вдосконалення особистості,
розвиток потреб у здоровому
способі життя, вироблення
відповідального ставлення
до свого здоров’я, у структурі
спортивних закладів, що
розташовані на території м.
Бара, відбулися зміни.
Відтак, з метою економії
коштів, а також задля покращення задоволення потреб барчан у позашкільному
вихованні учнівської молоді,
підвищення рівня спортивної
підготовки, досягнення максимально можливих спортивних результатів у загальнообласних показниках та
наближення галузі фізичного
виховання місцевого рівня
до європейських стандартів
нещодавно було проведено реорганізацію закладів
фізичної культури і спорту шляхом злиття 4 спортивних структур: Барської
ДЮСШ, комунального закладу «Спорткомплекс «Колос», комунальної установи «Інваспорт» та Барської
ДЮСШ «Колос» до КЗ
«Барська районна ДЮСШ
«Колос» (засновник – районна рада).
Затвердження
нового
формату спортивного ко-

і робочих місць з подальшим створенням колективу
однодумців, спільною метою
для яких буде досягнення
високих показників на спортивних аренах та залучення більшої кількості дітей і
молоді до занять
спортом, а також підвищення
р і в н я
фізк ульт у рноспортивної роботи у місті.
Загалом,
об’єднання
4
спортивних
закладів в 1
комплексну дитячо-юнацьку
спортивну
школу зосередить, образно
кажучи, спорт
в одних руках і дозволить не
лише акумулювати необхідні
кошти та направити їх в правильне русло, а й відродити
спортивну галузь, вивівши іі
на якісно новий рівень й забезпечивши стійкі позиції
барської спортшколи у трійці
кращих в області, адже той
поділ спортивних структур,
який існував до недавнього
часу, не виправдовував себе ні
з фінансово-господарського,
ні з організаційно-виховного
боку.
Максимально врахувавши пропозиції спортивної

тивуватися у Барі, – крім
футболу, баскетболу, волейболу, важкої атлетики та
вільної боротьби додатково
функціонуватимуть і зимові
види спорту: лижні гонки та
біатлон.

Слід також відзначити, що
тренерський склад 4 закладів
збережений (хоча остаточно
ще не сформований), більше
того, навіть розширений:
додатково до штату закладу взято 6 тренерів, 2 з яких
– заслужені тренери України
з біатлону – це Юрій Йолтуховський, що вестиме лижний спорт, та Марцін Кучерявий, котрий опікуватиметься
інваспортом. До речі, вихованка останнього, Ірина
Буй (студентка Барського
гуманітарно-педагогічного
коледжу ім. М.Грушевського)

галузі фізичної культури та
спорту у Вінницькій області,
її портрет занесено на районну дошку Пошани. Також
ряди тренерського складу поповнили молоді й обдаровані
майстри спорту України:
Анастасія
Карагодіна
(майстер
с п о р т у
України
з
поліатлону),
Вікторія Пазюк
(майстер спорту
України
з
баскетболу),
Олег Йолтуховський та
Сергій Кучерявий (майстри спорту
України
з
лижних гонок).
Відтепер на балансі закладу перебуватиме спортивний
зал Барської ДЮСШ, стадіон
«Колос», а в найближчій
перспективі – й спортзал
УТОСу.
За словами директора
новоствореної
спортшколи Олега Голодюка,
до 50-річчя закладу, яке
відзначатиметься
у
наступному році, планується
провести
відкриття
універсального спортивного майданчика з синтетичним покриттям для 5 видів

сучасний стан відповідно до
європейських стандартів з
облаштуванням спеціальних
бігових доріжок, заміною
глядацьких трибун тощо.
Наразі в КЗ «Барська
районна ДЮСШ «Колос»
проводиться поточний ремонт спортзалу та ведеться
підготовка до прийому юних
спортсменів. Передбачається,
що вже з 1 жовтня, коли будуть завершені ремонтні роботи й остаточно сформовані
групи вихованців, заклад
зможе повноцінно проводити
навчально-виховну,
інформаційно-методичну,
організаційно-масову, тренувальну та спортивну роботу. Поки що змагання
проводяться на стадіоні на
відкритому баскетбольному
майданчику.
Сподіваємось, що даний
спортивний заклад в новому
форматі зможе виправдати
своє призначення, створивши згуртований колектив
однодумців із спільними планами та задумами, котрі допоможуть юним спортсменам
досягти максимально можливого рівня техніко-тактичної,
фізичної та психологічної
підготовленості, зумовленого специфікою та вимогами
змагальної діяльності.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора
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Чи мають право батьки відмовитись
від вакцинації дитини?
Д

о редакції нашої газети часто звертаються жителі міста
із запитанням, чи мають право
батьки відмовитись від вакцинації
дитини? В цьому аспекті позиції
медиків, освітян та батьків суттєво
відрізняються. Але батьки попри все
часто відмовляються від даної процедури, однак не завжди знають, як це
зробити. Допомогти батькам в цьому
можуть підготовлені нами витяги з
законів.
По-перше, щеплення, як й інші
процедури (такі, як проба Манту,
флюорограма, аналізи крові), є видом медичної допомоги, від якої
можна відмовитися.
Про це сказано в Цивільному
кодексі України:
Ст. 284. 3. Надання медичної
допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою. 4. Повнолітня
дієздатна фізична особа ... має
право відмовитися від лікування.
Конвенція про захист прав і гідності
людини щодо застосування біології
та медицини (Конвенція про права
людини та біомедицину):
Ст. 5 Будь-яке втручання у сферу здоров’я може здійснюватися
тільки після добровільної та свідомої
згоди на нього відповідної особи.
Відповідна особа у будь-який час
може безперешкодно відкликати
свою згоду.
Ст. 6 2. Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є
недієздатною давати свою згоду на
втручання, таке втручання може
здійснюватися тільки із дозволу її
представника.
По-друге, щеплення є методом
профілактики, причому досить ризикованим.
Закон України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я» стверджує:
Ст. 42 Ризиковані методи
...профілактики ...визнаються допустимими, якщо вони ...застосовуються за згодою інформованого про їх
можливі шкідливі наслідки пацієнта
Ст. 43 Згода інформованого
пацієнта необхідна для застосування методів профілактики щодо
пацієнта, який не досяг віку 15 років,
медичне втручання здійснюється за
згодою їх законних представників.
По-третє, можливість відмови від
щеплень безпосередньо обговорена
законом. Закон України «Про захист
населення від інфекційних хвороб»:
Ст. 12 Повнолітнім дієздатним
громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам,
які не досягли п’ятнадцятирічного
віку, щеплення проводяться за згодою їх батьків. Особам віком від
п’ятнадцяти до вісімнадцяти років
профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків...
• Відомості про відмову від
обов’язкових профілактичних щеплень підлягають статистичному
обліку.
• Якщо особа та (або) її законні
представники відмовляються від
обов’язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них
відповідне письмове підтвердження.
Відмова у прийнятті дитини до
дитячого садка чи до школи без
щеплень – незаконна. Хоча один
із законів України й забороняє нещепленим дітям відвідувати дитячі
установи.Закон України „Про захист

населення від інфекційних хвороб»:
Ст. 15 Дітям, які не отримали
профілактичних щеплень згідно з
календарем щеплень, відвідування
дитячих закладів не дозволяється…
Однак низка інших законів (і
в першу чергу Конституція, яка
має найвищу юридичну силу - ст.
8) установлює безумовне право на освіту для кожної дитини.
Конституція України:
Ст. 53 Кожен має право на освіту.
Повна загальна середня освіта є
обов’язковою.
Рішення Конституційного Суду
України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:
•
доступність
освіти
як
конституційна гарантія реалізації
права на освіту ... означає, що нікому
не може бути відмовлено у праві
на освіту, і держава має створити
можливості для реалізації цього права;
Закон України «Про охорону дитинства»: ст.19: Кожна дитина має
право на освіту.
Закон України «Про загальну середню освіту»:
Ст. 2 ...забезпечення права громадян на доступність і безоплатність
здобуття повної загальної середньої
освіти;
Ст. 6 ...громадянам України незалежно від ...переконань... або інших
ознак забезпечується доступність
і безоплатність здобуття повної
загальної середньої освіти...
Закон України «Про дошкільну
освіту»:
Ст. 2 ... забезпечення права дитини на доступність і безоплатність
здобуття дошкільної освіти;
Ст. 6 ...доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що
надаються системою дошкільної
освіти...
Закон України «Про освіту»:
Ст. 3 Громадяни України мають
право на безкоштовну освіту в усіх
державних навчальних закладах незалежно від ...світоглядних переконань...стану здоров’я та інших обставин.
Ст. 6 Основними принципами
освіти в Україні є: доступність для
кожного громадянина усіх форм і
типів освітніх послуг, що надаються
державою;
Перший Протокол до Конвенції
про захист прав і основних свобод
людини:
Ст. 2 Нікому не може бути
відмовлено в праві на освіту.
Конвенція про права дитини:
Ст. 28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою
поступового досягнення здійснення
цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: ...вводять
безплатну й обов’язкову початкову
освіту.
Загальна декларація прав людини:
Ст. 26 1. Кожна людина має право
на освіту. Початкова освіта повинна
бути обов’язковою.
Міжнародний
пакт
про
економічні, соціальні і культурні
права:
Ст. 13 1. Держави, які беруть
участь у цьому Пакті, визнають
право кожної людини на освіту.
2.а) початкова освіта повинна бути
обов’язкова; b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх
необхідних заходів.
Конвенція про боротьбу з

дискримінацією в галузі освіти:
Ст.
1
1.
...вираження
«дискримінація» охоплює всяке розходження, виключення, обмеження
або перевагу за ознакою ...переконань ... яке має на меті або наслідком
знищення або порушення рівності
відношення в галузі освіти, і зокрема: закриття для будь-якої особи або
групи осіб доступу до освіти будь
якого ступеню або типу.
Крім того, низка законів захищає
громадян України від дискримінації,
пов’язаної з переконаннями або станом здоров’я:
Конституція України: ст. 24 Громадяни мають рівні конституційні
права і свободи та є рівними перед
законом. Не може бути привілеїв
чи обмежень за ознаками ...переконань... або іншими ознаками.
Закон України «Основи законодавства України про охорону
здоров’я»:
ст. 6 Кожний громадянин України
має право на охорону здоров’я,
що передбачає: ...правовий захист
від будь-яких незаконних форм
дискримінації, пов’язаних із станом
здоров’я;
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:
ст. 14 (1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої
дискримінації за ознакою ...переконань... або інших обставин.
Протокол №12 до Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод:
ст. 1.1. Здійснення будь-якого
передбаченого
законом
права
забезпечується без дискримінації за
будь-якою ознакою, наприклад за
ознакою переконань або за іншою
ознакою; 2. ніхто не може бути
дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою
ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.
Конвенція про права дитини:
ст. 2.1. Держави учасники забезпечують усі права без якої-небудь
дискримінації, незалежно від стану здоров’я дитини; 2. державиучасниці вживають всіх необхідних
заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ...на
підставі висловлюваних поглядів чи
переконань дитини, батьків дитини,
законних опікунів чи інших членів
сім’ї.
Конвенція про захист прав і
гідності людини щодо застосування
біології та медицини (Конвенція про
права людини та біомедицину):
ст. 1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх
людей та гарантують кожній особі
– без дискримінації – повагу до її
недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування
біології та медицини.
Загальна декларація прав людини:
ст.19 Кожна людина має право на
свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу
безперешкодно дотримуватися своїх
переконань
Європейська соціальна хартія:
ч. 1.11. Кожна людина має право
користуватися будь-якими заходами,
що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров’я.
Таким чином, хоча вакцинація
дітей є обов’язковою, відмовитися
від неї можна.
А вибір вже за нами.

вакцинація –
запорука
здоров’я дітей

Питання
необхідності
вакцинації є багатовекторним, тому
однозначної відповіді ні медицина,
ні освіта не дають. Якщо позиція
освітян більш гнучка, то медики
твердо стоять на своєму: вакцинація
– запорука здоров’я дітей.
Так, на переконання дитячого
районного педіатра КУ «Барський
центр ПМСД» Алли Кордон, відмова
від вакцинації піддає дитину ризику
небезпечних інфекцій, які можуть
призвести до інвалідності або навіть
смерті.
Коли дитина з’являється на світ,
вона зазвичай має імунітет до деяких хвороб. Це заслуга антитіл, що
боряться з хворобами, які передаються через плаценту від матері до
новонародженого. Згодом, матері,
які здійснюють грудне вигодовування немовляти, постійно отримують
додаткові антитіла з грудним молоком. Але такий імунітет носить
тільки тимчасовий характер.
Вакцинація
(щеплення,
імунізація), за словами медиків, –
це створення штучного імунітету
до деяких хвороб. Для цього використовуються відносно нешкідливі
антигени (білкові молекули), які є
частиною мікроорганізмів, що викликають хвороби. Мікроорганізми
можуть бути віруси, типа кори, або
бактерії.
Вакцинація – одне з найкращих
засобів, щоб захистити дітей проти інфекційних хвороб, які викликали серйозні хвороби перш, ніж
щеплення були доступні. Вакцини
стимулюють відповідь імунної системи так, як ніби має місце реальна
інфекція. Імунна система потім бореться з «інфекцією» і запам’ятовує
мікроорганізм, який її викликав.
При цьому, якщо мікроб знову
потрапляє в організм, ефективно
бореться з ним.
Таким чином, не зважаючи на
всі перипетії, які точаться навколо вакцинації та, зокрема, навколо
самих вакцин, медичні працівники
продовжують відстоювати думку про те, що планові щеплення є безумовною необхідністю і
відкладається вона тільки у випадках гострих проявів або загострень
хронічних хвороб та проводиться
відразу після одужання чи покращення стану дитини.
Більше того, лікарі стверджують,
що діти з проблемами розвитку,
хворі на хронічні захворювання, мають потребу у вакцинації більшою
мірою, ніж інші діти, оскільки їхній
організм більш сприйнятливий до
різних інфекційних захворювань.
Однак нам усім неодхідно
пам’ятати єдине: примусити робити щеплення ніхто не може – лікар
лише радить, а рішення ми маємо
прийняти самотужки.
Алла ЗАВАДСЬКА

№37 (618)

Жит тя з близька

Найцікавіше
про армію

А

рмія досить довго була неодмінним атрибутом держав. Армії відводилася роль організованої захисної
сили. У той же час армію використовували і для розширення території, для ведення різних військових дій. Але армія
так само як і будь-яка організаційна структура, тим більше
соціальна структура, має свої особливості, традиції. Ми наведемо найцікавіші факти про армії різних країн і часів.
1. Про ґудзики
Одним з указів Петра I був введений спеціальний фасон солдатських мундирів. Згідно з цим указом на рукава з
лицьової сторони повинні були нашиватися ґудзики. Причиною введення такого «розкішного» фасону було зовсім
не прагнення до показного блиску, вона була набагато
прозаїчніше. Більшість солдатів були колишніми селянами, з укоріненою звичкою витирати після обіду рот рукавом. Ось ґудзики і повинні були допомогти зберегти сукно
в цілості.
2. Про колір нацистської форми
З кольором все виявилося просто. На складах у Німеччині
завалялося багато польової форми для армії в африканських колоніях, які після Першої світової були Німеччиною
загублені. Ось цю форму за найдешевшою ціною і скупила
націонал-соціалістична партія для своїх загонів.
3. Зброя і релігія
1857 рік виявився для британських колоніальних військ
вкрай найневдалішим. В цей рік для озброєння індійської
армії були доставлені САМІ нові далекобійні гвинтівки.
Але для змащення «Енфілд» використовувався тваринний
жир, яким також просочували картонні патрони. І при цьому англійці зовсім не врахували той цікавий факт, що для
індуїстів священною твариною є корова, а для мусульман
страшним – гріхом дотик до свині.
Прихильники обох релігій складали основу армії, і кожна група вирішила, що це спеціальна образа саме для них.
В результаті всі вони об’єдналися і підняли повстання, що
спричинило за собою масові жертви серед військових і
цивільних англійців.
4. Перемога і акробатика
Оригінально почався бій при Зарабулаке в 1868 році.
Підійшовши на рушничний постріл, бухарські солдати опустилися на руки, а товариші стали їх трясти за ноги … Виявилося, що таким чином вони намагалися привернути на
свою сторону удачу.
Джерелом поведінки стало те, що трапилося за місяць до
того бій у війні Росія – Бухарський емірат. Тоді росіяни під
командуванням генерала Головачова перейшли річку Зеравшан. Піхоті вдалося насилу подолати перешкоду, іти треба
було практично по груди у воді, але цей самий несподіваний
маневр дозволив зайняти висоту Чапай-Ата в стрімкій
штиковій атаці.
Діяти довелося так швидко, що навіть ніколи було вилити воду з чобіт, тому й довелося її в прямому сенсі витрушувати. Ось противник і порахував ці дивні дії своєрідним
магічним ритуалом, хто кличе удачу.
5. Нацисти і мусульмани
Серед підрозділів нацистської армії було і кілька абсолютно екзотичних. Наприклад, загін «Вільна Індія» складався з мусульман зі Східної Індії, Бангладеш та Пакистану.
Ці «добровольці» потрапили в полон до німецьких військ в
Північній Африці.
6. Військові супутники і телефон
У Бразилії популярним бізнесом є перенастроювання
цивільних радіостанцій діапазону 144-148 МГц для використання супутників групи FLTSATCOM. Ці супутники належать Військово-морському флоту США, а використовують
їх бразильці для безкоштовних телефонних переговорів.
Зазвичай для використання супутникового зв’язку
потрібно всього 50 доларів, які підуть на закупівлю
доопрацьованій звичайної рації далекобійників.
7. Десантники та індіанці
Переглядаючи американські бойовики, можна почути
дивний крик під час стрибків десантників. Історія цього кличу така. У 2-ій половині 19 століття для армій США і Мексики велику проблему представляв індіанець Джеронімо з
невеликою групою товаришів, він добре запам’ятався своєю
невловимістю та відвагою.
У 1939 році був знятий про невловимому індіанці фільм,
в одному з епізодів якого герой стрибає в річку з крутого обриву з ім’ям своїм на вустах. Після фільму десантники теж
почали викрикувати під час стрибків «Джеронімо!». Так, а
традиція прижилася та існує до сьогодні.
8. Штикова і Женевська конвенція
У 1864 році була складена Перша Женевська конвенція,
одним з пунктів якої стала заборона на нанесення штикових ударів в живіт під час військових дій. У першу чергу це
стосувалося російської армії, зате в якості альтернативи, що
цікаво, було запропоновано бити багнетами в груди.
Підготувала Мар’яна МАХАН

13 вересня 2013 р.

ОСТАННІЙ ПРИЗОВ.
ЗА КРОК ДО КОНТРАКТНОЇ АРМІЇ

Я

к
запевнило
Міністерство
оборони на сторінках свого офіційного Інтернетпредставництва, інформація
стосовно скасування останнього призову на строкову службу та відкладення
термінів переходу ЗСУ на
контрактну форму комплектування до 2017 року не
відповідає дійсності.
Цієї осені має відбутися
останній призов на строкову службу до лав Збройних
сил України, а в 2014 році
звільниться в запас останній
строковик.
До 2017 року планується
повністю завершити реформування війська.
Після проведення всіх
етапів державної програми реформування
та розвитку ЗСУ на
2013-2017 роки армія
повністю перейде на
контрактну
форму
комплектування.
Також зменшиться чисельність ЗСУ
з 184 тис. до 115 тис.
осіб. Окрім цього,
відбудеться перехід до
міжвидового принципу організаційної побудови Збройних сил.
Суттєво
покращиться
ситуація
щодо
забезпечення
соціального захисту
військовослужбовців і членів
їхніх сімей, перспективи
оснащення озброєнням та
військовою технікою тощо,
наголосили у Міністерстві
оборони.
Нагадаємо, раніше в ЗМІ
з’явилась інформація, нібито
Кабмін вирішив перенести заплановану на 2014 рік
реформу армії: Україні не
вистачає 131 млрд гривень.
Тому останній осінній призов до війська скасовується,
українських хлопців забиратимуть в інші види формувань до 2017 року.
Про всі нюанси призову–2013,
особливості
служби
за
контрактом
та яка вона, українська
армія, в майбутньому ми
вирішили
поспілкуватися
з військовим комісаром
Барсько-Му ров анок у риловецького
об’єднаного
районного
військового
комісаріату, підполковником
Олександром Євгеновичем
Дерев’янчуком.
– Розкажіть будь-ласка
про дату початку осіннього
призову, і його закінчення?
– Медичні комісії розпочали свою роботу ще 20
серпня. А призовні комісії
будуть працювати з 1 жовтня
по 30 листопада. Відповідно
в цей період й буде проходити осінній призов.
– Яка кількість юнаків
з
Барського
району
відправиться служити в
цьому році?
– В 2013 році з Барського району будуть проходити
службу 25 призовників.
– Чи можуть призов-

ники вибрати війська, де
хотіли б служити?
– Так, призовники мають
право вибирати рід військ
в яких хотіли б проходити військову службу. Хоча
й варто зазначити те, що
при цьому призовна комісія
буде
враховувати
стан
їхнього здоров’я, цивільну
спеціальність,
фізичну
підготовку.
– Кожен рік ми говоримо про контрактну армію.
Яка на даний момент є
інформація? Як проходитиме відбір? Вимоги до
призовників, бажаючих нести службу на контрактній
основі якось зміняться?

– Щорічно зменшується
кількість бажаючих служити на строковій основі. А на
контрактній – навпаки.
Відбір для проходження служби контрактником
є важливим етапом у його
підготовці до початку служби на благо Батьківщини.
Для початку бажаючий
служити має пройти у
військовому
комісаріаті
співбесіду, під час якої йому
надається інформація про
військові частини, місця які
дислокуються,
заробітну
плату, наявність гуртожитку для проживання та інше.
Після цього призовник має
пройти медичну комісію, яка
визначає придатність юнака
до служби, далі готуються
документи для оформлення
особової справи. Після чого
кандидат направляється на
співбесіду до командира
військової частини, який за
згодою надає відношення.
Потім відбувається проходження
професійного
відбору і вже тоді призовник
відправляється в ту чи іншу
військову частину для проходження військової служби.
Щодо
вимог
до
призовників, то вони не
змінюються.
–
Чи багато барчан хочуть служити на
контрактній основі?
– На сьогоднішній день
кількість бажаючих служити за контрактом з нашого
міста – 31 чоловік.
– Які перспективи в
подальшому у тих, хто
відправиться служити за

контрактом? Зокрема багатьох цікавить фінансове
питання? Чи різниться, наприклад, заробітна плата в
залежності від роду служби?
– Перспективи звичайно
що є.
Відбувається
постійне
збільшення заробітної плати, надаються приміщення
для проживання сімей.
Якщо взяти фінансове забезпечення, а саме заробітну
плату, то можна навести
декілька цифр. Наприклад,
зарплата для контрактників
в
середньому
становить від 1600 грн. до 2800
грн.; а для контрактників
високомобільних десантних військ та
військово-морських
сил від 4000 тис. грн. і
більше.
Також
під
час
п р о х о д ж е н н я
військовослужбовці
о т р и м у ю т ь
підвищення по службі.
– Яким чином буде
укладатися контракт?
На який термін?
–
Контракт
заключається з командиром військової частини, термін його дії
становить три роки.
– Якщо вже є
бажаючі, куди звертатися, в які терміни?
– Всіх бажаючих служити
та захищати свою Вітчизну
просимо звертатися в Барсько-Мурованокуриловецький об’єднаний районний
військовий
комісаріат за
довідками та інформацією, а
також для оформлення особових справ та проходження
медичної комісії.
– Кого сьогодні в армію
не беруть?
– На строкову службу
в армію не призиваються:
юнаки, які визнані за станом
здоров’я не придатними для
військової служби в мирний час; юнаки, які до дня
відправки на військову службу досягли 25-річного віку;
батьки, брати, сестри, які загинули, померли або стали
інвалідами під час військової
служби або зборів; юнаки
які до набуття громадянства
України пройшли військову
службу в інших державах;
які були засуджені за вчинення злочину та позбавлення волі, в т.ч. і звільненні
від відбуття покарання;
яким
після
закінчення
ВНЗ присвоєно офіцерське
військове звання; яким надана відстрочка від призову
за сімейними обставинами,
за станом здоров’я, для здобуття освіти.
На контрактну службу не
призиваються: непридатні
за станом здоров’я; ті, хто
були засуджені до позбавлення волі або відстрочкою;
хто не пройшов професійнопсихологічний відбір.
Спілкувалася
Мар’яна МАХАН
Фото автора
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Операція «Візит»: дільничний
завітає до кожного

Н

Капітан міліції Дмитро СЕМЕНОВ під час проведення операції «Візит»

е кожен з мешканців нашого міста та району може похвалитися тим, що він особисто знайомий зі своїм дільничним інспектором.
Тому з метою налагодження партнерських
стосунків між міліцією та громадянами для
профілактики правопорушень, популяризації
служби дільничних інспекторів серед населення
на території м. Бара й Барського району триває
оперативно-профілактичне
відпрацювання
до помешкань громадян під умовною назвою
«Візит».
В рамках операції «Візит» дільничні інспектори
здійснюють поквартирний обхід помешкань:
щодо попередження злочинів і правопорушень,
підвищення обізнаності про стан оперативної
обстановки на територіях обслуговування.
Багатьох містян та сельчан правоохоронці
вже відвідали з «Візитом», до решти
обов’язково завітають найближчим часом.
Відрекомендувавшись і назвавши свою посаду, вони вручають візитні картки з контактним телефоном, адресою дільниці, графіком
прийому громадян.

Вітання

17 вересня відзначатиме свій
День народження
Олександр Володимирович ПОПІЛЬ.
Наш любий і рідний, найкращий у світі. З тобою нам
завжди затишно й світло.
Хай Бог милосердний
з високого неба дарує усе,
чого тобі треба.
З любов’ю дружина Галя,
донька Дар’я, батьки,
тесть і теща.

Втрачені паспорт серії ав №125653, водійські
права, ідентифікаційний код, видані на ім’я
Свірчевського Романа Вікторовича вважати
недійсними.

Крім того, міліціонери цікавляться, хто
мешкає у квартирі чи будинку, просять показати
паспорт і реєстрацію, запитують, чи немає у громадян скарг.
Такі заходи значно спрощують механізм
взаємодії дільничного інспектора міліції з жителями, дають можливість здійснювати успішну
профілактику правопорушень та оперативно
розкривати скоєні злочини. Наявність реквізитів,
у разі необхідності, допоможе якнайшвидше
зв’язатись із дільничним інспектором, а своєчасно
надана інформація дозволить працівнику міліції
у максимально короткий час ефективно та швидко відреагувати на те чи інше повідомлення громадян.
Як
зазначили
в
районному
відділі
МВС, такі заходи мають, перш за все,
профілактичний характер. Під час обходу осель
правоохоронці також розповідають, як не стати жертвою шахраїв, дають поради щодо того,
як вберегтися від крадіжок.
Алла ЗАВАДСЬКА

–

оголошення

Шановні учні загальноосвітніх шкіл та
дошкільних навчальних закладів, засоби масової
інформації, 17.09.2013 р. з 10 год. 00 хв. по 15
год. 00 хв. в підрозділі 15-ї Державної пожежнорятувальної частини м. Бар, вул. Бони Сфорци 42,
з нагоди святкування 17 вересня професійного
свята – День рятівника, буде проведено день
відкритих дверей.
Запрошую Вас відвідати наш підрозділ та ознайомлення з повсякденною його діяльністю.
С.Мазур, начальник Барського районного
сектору УДСНС України у Вінницькій області,
підполковник служби цивільного захисту
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ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:
гороскоп на наступний тиждень

Овен. На цьому тижні ви схильні чинити так,
як і завжди раніше, тобто чітко слідувати до
поставленої задачі, долати будь-які перешкоди. Вас будуть наповнювати нові ідеї і прагненнях їх
неодмінно реалізувати. Сприятливий час так само і
для романтичних знайомств, випадкових зустрічей,
які можуть принести у ваше життя багато нового.
Телець. Початок тижня видасться важким.
Ви захочете разом вирішити всі справи, що б
потім спокійно відпочити. Але не дивлячись на
всі ваші старання, так швидко, як вам того хотілося
б, впоратися з щоденною рутиною вам не вдасться.
Близнюки. У ваше життя стрімко увірветься
щось нове. Це може бути і нове почуття, і новий вид діяльності. Але незалежно від того, як
зовні буде оформлено це нововведення, воно приведе
до стабілізації вашого становища, поліпшення атмосфери навколо вас.
Рак. Тривала боротьба за краще місце під сонцем може втомити кого завгодно, а тим більше
таку небайдужу натуру як вашу. Але ви все
одно не здаєтеся на шляху побудови свого щастя,
яким би ви його не бачили. А на цьому тижні ви будете бачити його у вельми конкретних образах, вами
може опанувати сильне бажання влади, пристрасті і
грошей.
Лев. Погляньте на світ по-новому. Ваша
постійна боротьба з усіма, відстоювання своїх
позицій і поглядів, і разом з цим ревну працю,
щоб прийти до чогось кращого, не приносить жодного результату. Ви перебуваєте в стані постійної дії,
при цьому не отримуючи нічого натомість. Ви стали
заручником своїх поглядів або нав’язаного вам способу життя.
Діва. Ви дуже поспішаєте у своєму житті, у вас
багато завдань, необхідно все встигнути, а при
цьому часу не так багато. Звичайно, можна прискорювати свій біг по цьому життю, можна залучити
на допомогу інших людей, іноді схитрувати, тим самим поліпшивши своє становище.
Терези. Над вашим життям тяжіють труднощі,
насамперед у матеріальній сфері. І те, що ви не
можете покластися на когось іншого, ще більше
погіршує ситуацію. Але невпевненість у оточуючих
ілюзорна, незабаром ваша ситуація почне випрямлятися і на горизонті з’являться нові перспективи і нове
життя.
Скорпіон. Ви не звертаєте увагу на очевидні
речі, порою дієте абсолютно нерозважливо і
тому наживаєте собі ворогів на порожньому
місці. Прислухайтеся, хоча б іноді, до інтересів і бажання інших людей, не використовуйте їх у своїх
дріб’язкових бажаннях (це нікому неприємно) і тоді
ви зможете знайти друзів в їх особі, які допоможуть
вам безкорисливо, або хоча б уникнути появи ворогів
і супротивників.
Стрілець. Ваш внутрішній світ знаходиться
на межі. З одного боку вам необхідний спокій
і самота, є маса не дозволених питань, що
стосуються ваших емоцій, почуттів і бажань. І щоб
зрозуміти себе, потрібно побути наодинці з собою. З
іншого боку, вас оточує атмосфера свята і веселощів,
що не дає вам нудьгувати і розслаблятися.
Козеріг. У вашому житті починає з’являтися
якесь нове почуття, порив ніжності і любові,
який може перерости в щось більше, якщо ви
будете стежити за ним і звільніть місце для зростання
цієї квітки.
Водолій. На початку тижня вами може
заволодіти печаль, сумовитий стан з необгрунтованих причин, надмірна туга до самого
себе і концентрація на тому, що ви втратили і чого не
змогли досягти. Незабаром це пройде, так як у вашому житті є міцна і любляча сім’я, на яку ви завжди
можете покластися (що б вам не здавалося).
Риби. Вам хочеться стабільності, матеріального
добробуту і впевненості у завтрашньому дні,
спокою і розміреності буття. Але замість того,
що б планомірно зводити цей затишок, ви займаєтеся
вельми активною діяльністю спрямованою кудись у
зовсім інше русло.
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