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Велика Вітчизняна війна принесла з собою безліч трагедій, віроломства і зруйнованих
доль. До цього часу все людство із сумом і гіркотою згадує про ті далекі події, які торкнулися
практично всіх на нашій спільній землі. Є суд історії. Вже майже досконально вивчені всі
масштаби цієї згубної війни. Її причини, її наслідки. Не можна висловити те, що відчували
наші батьки і діди, матері і бабусі, які пронесли весь жах війни на своїх долях. Не можна висловити, але ми і не маємо права забути те, що розповідали нам наші визволителі.
69 років тому, 28 жовтня 1944 року, територію сучасної України остаточно звільнили
від німецько-фашистських загарбників. Щорічно в нашому місті цього дня відбуваються
урочисті заходи із вшанування живих ветеранів війни та поминальні молебні за загиблими під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років. Не став винятком і
нинішній рік – з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських окупантів, вшанування героїчного подвигу і жертовності тих, хто завоював мир
для наступних поколінь в м. Бар відбулася урочиста церемонія. (Закінчення на 2 стор.)

3 листопада – Де нь працівника соціа льної сфери та Де нь інже нерних військ
Шановні військовослужбовці, працівники та
ветерани інженерних військ!
Сердечно вітаю Вас зі святом – Днем
інженерних військ.
Це свято є символом вшанування славних
традицій героїзму і мужності, самовідданості у
ратній праці багатьох поколінь воїнів-техніків.
В День інженерних військ ми славимо особливих військових, їх мужність і кмітливість,
які вже не раз служили Батьківщині у вирішальний історичний момент. Я твердо переконаний у тому, що особовий склад в/ч А-0853
своєю працею і надалі з честю розвиватиме всі свої здобутки, якісно
виконуватиме поставлені завдання.
Бажаю Вам та Вашим родинам міцного здоров’я, щастя, сімейного
благополуччя, подальших успіхів і нових звершень у почесній справі
служіння українському народові.
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

Шановні працівники соціальної сфери!
Прийміть щирі вітання з нагоди вашого
професійного свята – Дня працівників соціальної
сфери,яке відзначається у першу неділю листопада!
Ваша наполеглива, самовіддана праця є запорукою
того, що велика кількість українців, котрі потребують уваги і підтримки з боку держави, не покинута і
не забута, відчуває себе захищеною у цей непростий
для України час. Ви ті, хто приймає на себе першими
людські проблеми, біль та життєві негаразди. Ви ті,
хто від них не відвертається, а прагне допомогти і підтримати кожного. А тому
служіння обраній справі, почуття обов’язку, професійність, доброта та душевна
щедрість приносять вам заслужену людську шану і повагу. Бажаю кожному з вас
міцного здоров’я, щастя, активного довголіття, достатку, витримки, у життєвих
випробуваннях, невичерпної енергії для творення добра, заслуженої шани та
вдячності людей, снаги і завзяття в служінні народові України!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

Пе р е д п л а тіть
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(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Традиційно барські ветерани, очільники
міської та районної влади, а також представники навчальних закладів, трудових
колективів підприємств, установ, організацій,
громадськість міста вшанували пам’ять героїв
Великої Вітчизняної війни, здійснивши покладання вінків і квітів до пам’ятника воїнамВсі ми пам’ятаємо, які
непрості погодні умови були минулої зимової
пори.
Великі
сніжні
опади створювали немало проблем для проїзду
автотранспорту,
руху
пішоходів. Зимовий період
характеризується
низькою температурою повітря,
снігопадами, хуртовинами,
сніговими відкладеннями,
ожеледицею. До цих атмосферних явищ потрібно
готуватися. Саме цими
проблемами в даний час
займається трудовий колектив КП « Бар-благоустрій».
У
жовтні
цього
року комісія у складі
представників міської ради,
ВДАІ Барського РВ УМВС
України
у
Вінницькій

землякам на Площі Пам’яті та до могили загиблим воїнам-визволителям, що у міському
парку.
В ці пам’ятні дні кожен повинен пам’ятати,
що завдяки подвигу наших земляків у роки
Великої Вітчизняної війни нинішнє покоління
живе у незалежній країні. Державна підтримка
учасників війни є свідченням того, що про

ЗИЛ-431412.
Крім того, Барською
міською
радою для КП «Барблагоустрій» виділено
кошти на закупівлю роторного снігоочищувача на
базі автомобіля ЗИЛ-157.
Для роботи техніки у зимовий період передбачено
планом і є в наявності 0,5
тонн бензина та 4 тони дизельного пального.
В
цілому
комісія
оцінила готовність КП
«Бар-благоустрій» на 85
%. Але ще є час повністю
підготуватися до зимових негараздів і колектив
підприємства робить все
можливе для цього.

КП «БАР-БЛАГОУСТРІЙ» ГОТУЄТЬСЯ ДО ЗИМИ
області, керівництва КП
«Бар-благоустрій» провели
обстеження готовності комунального підприємства
до роботи в зимовий період
2013-2014 років.
Комісією
встановлено, що на підприємстві є
матеріали з узагальнення
результатів роботи в зимовий період у минулі роки,
розроблена схема захисту
вулично-дорожньої мережі
від
снігових
занесень,
встановлена черговість і
терміни очищення вуличних ділянок від снігу.
Обсяг робіт з боротьби з
ожеледицею при утриманні

вулично-дорожньої мережі
в зимовий період залежить
від частоти, інтенсивності та
тривалості снігопадів, хуртовин та ожеледиці, а також
від температури повітря під
час таких явищ. Виходячи з
кількості випадків ожеледі,
її тривалості, температури
повітря та товщини сніжнольодових відкладень, розраховано кількість посипань
доріг, норми розподілення
технічної солі, потреба в
протиожеледних матеріалах
та строки виконання робіт.
На даний час КП « Барблагоустрій»
заготовлено 25 тонн піску та 3 тони

НАРАДА У МІСЬКОГО ГОЛОВИ
На минулому тижні
Барський міський голова Олексій Дзісь провів
нараду щодо перспектив роботи Барської філії
«Київ-Дніпровського»
м і ж г а л у з е в о г о
підприємства промислового залізничного транспорту ( МППЗТ).
Участь у нараді брали представники промислових,
будівельних
організацій
міста,
які
потенційно мають потребу користуватися послугами
вантажного
залізничного транспорту.
На нараді був присутній
голова правління ПрАТ
«Київ-Дніпровське»
МППЗТ
Міністкрства
інфраструктури України
Степан Євсюков.

їхні героїчні вчинки не забули. А наш святий обов’язок – берегти пам’ять про полеглих
на війні та бути вдячним тим, хто в повоєнні
роки відбудував зруйновані міста та села, і
хто сьогодні є для нас прикладом мужності та
самовідданості.
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора

В ході наради обговорювалися
проблеми, пов’язані із роботою
філії МППЗТ, уточнювалися обсяги перевезень
вантажів по під’їзним
коліям. Підкреслювалося,
що для рентабельної роботи Барської філії необхідні
більш солідні об’єми перевезень.
В той же час керівники
міських
підприємств
підкреслювали,
що
їм
невигідно користуватися
послугами
залізничного
транспорту.
Наприклад,
приватний підприємець Віктор
Щепковський наголошує,
що для того, щоб на його
будівельну базу подати
один вагон з матеріалами
від ст.Бар, необхідно за-

платити 3750 грн. Тоді
як
вигідніше
возити
будівельні матеріали автотранспортом.
Дорожнеча у послугах
залізничного
транспорту
призвела
до
того,
що всі міські
підприємства
відмовилися від
таких послуг, а
Барська філія
П р АТ« К и ї в Дніпровського»
МППЗТ стала
просто збитковою.
В ході наради
стало
зрозумілим, що
керівництво
ц ь о г о

хлоридів. Це складає 25%
від потреби. Тому начальник цього підприємства
Олег Мельник вишукує
резерви щодо поповнення
запасів
протибуксуючих
матеріалів, виходячи з того,
що у нашому місті є 115 км
шляхових дистанцій.
Для боротьби із снігом на
підприємстві підготовлено
та знаходяться у справному стані бульдозер марки
Д-607,
плужно-щітковий
автомобіль
Зил-130,
піскороскидач
марки
Т-16м, екскаватор ЭО-2621,
трактори ЮМЗ-6, МТЗ80, самоскиди САЗ-3507 та
підприємства залізничного
транспорту
вивчає
можливість
демонтажу
залізничних колій. Проте міський голова Олексій
Дзісь дав чітко зрозуміти,
що міська рада дозволу
на демонтаж залізничних

Сергій Левицький
колій не дасть.
Таким чином, питання
організації
роботи
Барської філії лишається
відкритим.
Сергій Левицький
На фото: під час наради
у міського голови

№44 (625)
За оперативними даними «102»

*

*

*

*

*

*

22 жовтня до Барського РВ УМВС надійшло
повідомлення про те, що до Барської ЦРЛ доставлено восьмимісячну дитину з термічними опіками. При
виїзді на місце події співробітниками Барського РВ
було встановлено, що даний факт стався у наслідок
нещасного випадку.
В період з 22 по 28 жовтня на території обслуговування Барського РВ трапилось 3 ДТП з власної
необережності. Отримані механічні пошкодження,
загрози життю власникам авто не має.

*

*

*

З 24 по 28 жовтня року до Барської ЦРЛ було доставлено 3 повнолітні особи, що намагались покінчити
життя самогубством. Стан доставлених задовільний,
загрози життю немає.
Інформує Барське відділення
Жмеринської ОДПІ

До уваги власників касової техніки!
Законом про РРО, а саме: ст. 3, визначено, що суб’єкти
господарювання, які здійснюють розрахункові операції в
готівковій та безготівковій формі, зобов’язані застосовувати РРО, що включені до Державного реєстру реєстраторів
розрахункових операцій, із додержанням порядку їх застосування.
Наказом Міністерства доходів і зборів України від
01.10.13 №522 затверджено нову редакцію Державного
реєстру реєстраторів розрахункових операцій. До переліку
сертифікованих приладів увійшли 69 моделей касових
апаратів. Це апарати, які відповідають сучасним вимогам
та забезпечують передачу контрольно-звітної інформації
до органів доходів і зборів в електронній формі. З повним переліком реєстраторів розрахункових операцій, які
включені до Державного реєстру, можна ознайомитися
на веб-порталі Міндоходів (http://minrd.gov.ua/dovidniki-reestri--perelik/reestri/94957.html). Реєстрацію РРО, моделі
яких не входять до оновленого Держреєстру, буде скасовано.
Суб’єкти господарювання, у яких касова техніка не
відповідає вимогам, мають можливість здійснити заходи
щодо її доопрацювання з метою виконання вимог чинного
законодавства протягом місяця з дня отримання попередження від органів доходів і зборів про необхідність зняття
РРО з реєстрації.
Застосування штрафних санкцій за неподання до органів
доходів і зборів контрольно-звітної інформації від РРО
розпочинається з 01.01.2014 року.

По Барському району протягом
січня-вересня зросли бюджетні
надходження від спрощенців

З початку року приватні підприємці Барського району
сплатили до бюджету 2 млн. 342 тис. грн. єдиного податку.
Як зазначив заступник начальника – начальник Барського
відділення Жмеринської ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій
області Олександр Цеплий, це на 438 тис. грн. більше, ніж
за аналогічний період минулого року ( минулорічні надходження становили 1 млн. 905 тис.грн.).
На сьогодні на спрощеній системі оподаткування
здійснюють діяльність 1024 фізичних осіб-підприємців. Як
і раніше, найпопулярнішою серед спрощенців залишається
друга група. Її використовують понад 572 осіб. Першу та третю групу спрощеної системи обрали 452 особи.
Нагадаємо, що платники податків мають можливість подавати заяви про перехід на спрощену систему оподаткування в електронному вигляді. До того ж за власним рішенням
протягом року вони мають змогу змінювати групу або ставку податку.

Подання звітності

У випадку коли страхувальник у звітному періоді змінює
місце обліку в органах Міндоходів, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного
внеску за звітний період подається до органу Міндоходів
за новим місцем реєстрації. Нагадуємо, що фізичні особипідприємці звіт за рік подають до 10 лютого року наступного
за звітним періодом. Водночас, фізичні особи, які провадять
незалежну професійну діяльність, звіт подають до 1 травня
року, наступного за звітним періодом.
У разі, якщо останній день строку припадає на
вихідний або святковий день, останнім днем таких строків
вважається перший робочий день, що настає за вихідним
або святковим.
Відповідна норма передбачена Порядком формування
та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
страхування, затвердженим Наказом Міністерства доходів
і зборів України від 09.09.2013 № 454, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 20.09.2013 р. за № 1628/24160.

Офіційно
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ГОТУЄТЬСЯ ДОКУМЕНТПЦІЯ ДЛЯ РЕМОНТУ ДОРІГ
Виконавчий комітет міської ради надав дозвіл КП «Бар-благоустрій» на виготовлення
проектно-кошторисної документації щодо реконструкції (капітального ремонту) частини вул.
Територія цукрового заводу (від вул. Заводської, 15 до вул. Червоноармійська). Таким чином,
буде побудована об’їзна дорога і автомобілі, особливо вантажні, не будуть заіжджати у місто.
Також, цьому підприємству надано дозвіл на виготовлення ПКД щодо реконструкції
(капітальному ремонту) частини вулиці Бона Сфорци (від вул. В.Комарова до вул.
Б.Хмельницького) та частини вулиці Б.Хмельницького (від вул. Бони Сфорци до вул.
Заводської).
Після виготовлення ПКД реконструкцію та ремонт планується розпочати у наступному
році.
СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ В ДНЗ №8 БУДЕ ВІДРЕМОНТОВАНА
Вже не один раз «латали» систему опалення у міському ДНЗ №8 «Дружба». Але з початком
опалювального сезону, який здійснюється у цьому навчальному закладі власною автономною
котельнею, знову з’явилися недоліки у системі.
Тому виконком міської ради вирішив здійснити капітальний ремонт цієї системи. В даний
час виготовляється необхідна проектно-кошторисна документація.
ЗВІТУВАВ ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ
Чергова 18 сесія Барської районної ради 6 скликання, яка відбулася 30 жовтня 2013 року,
розпочалася зі звіту голови районної ради Миколи Радіонова про його діяльність з травня 2012
року по жовтень 2013 року.
Районні депутати цей звіт взяли до уваги. В свою чергу, районна рада прийняла рішення,
яким відповідно до статті 16 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» зобов’язала
в місячний термін кожному депутату відзвітувати про свою роботу перед виборцями
відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян та поінформувати районну раду про
результати обговорення звітів.
ДО РАЙОННОГО БЮДЖЕТО ВНЕСЕНО ЗМІНИ
18 сесія Барської районної ради 6 скликання внесла зміни у районному бюджеті на 2013
рік. Зміни вносилися на підставі листів-звернень розпорядників бюджетних коштів районного
бюджету про необхідність проведення невідкладних заходів, виконання договорів про передачу коштів між місцевими бюджетами району.
Так, наприклад, у зв’язку з недопущенням заборгованості із виплати соціальних допомог,
було зменшено видатки на виплату допомог у зв’язку з вагітністю і пологами (на 20 тис. грн.),
на допомоги по догляду за дитиною віком до 3-х років (на 1 млн. грн.) та державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам (на 500 тис. грн.). Натомість ті кошти направлено на збільшення видатків на виплату допомог громадянам при усиновленні дитини (20
тис. грн.) та малозабезпеченим сім’ям (1,5 млн. грн.).
ЗАТВЕРДЖЕНО ЩЕ ДВІ КОМПЛЕКСНІ РАЙОННІ ПРОГРАМИ
Сесія районної ради вирішила затвердити Комплексну програму захисту населення і
території Барського району у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій та районну
Комплексну програму боротьби із туберкульозом. Ці програми розраховані на 2013-2015 роки,
а фінансування заходів, передбачених програмами, буде здійснюватися за рахунок коштів районного бюджету, додаткових надходжень до районного бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
ПОГОДЖЕНІ РОЗМІРИ ПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ
Враховуючи клопотання адміністрації Барської дитячої музичної школи, районна рада погодила наступні розміри місячної плати за навчання в цьому навчальному закладі :
по класу баяна, акордеона – 80 грн.;
по класу фортепіано – 100 грн.;
по класу скрипки – 80 грн.;
по класу гітари – 100 грн.;
на художньому відділі – 70 грн.;
на хореографічному відділі – 90 грн.
Також погоджені розміри місячної плати за тимчасове користування музичними
інструментами в музичній школі : за акордеон, баян та духові інструменти – по 10 грн., за
скрипку – 15 грн.
УЧНІ БАРСЬКОЇ ЗОШ №4 ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ БУДУТЬ ЗАЙМАТИСЯ У ДЮСШ
Барська районна рада надала згоду комунальному закладу « Барська районна ДЮСШ «Колос» на укладення договору оренди з ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара про надання приміщень для
проведення занять по фізичному вихованню учнів на протязі 2013-2014 навчального року.
Занятті будуть проходити з понеділка по п’ятницю з 10.30 до 14.00 год.
Як відомо, це єдина школа у місті, яка не має власної спортивної зали. Проте орендна ставка
визначена символічною – 1 гривня в рік.
РАЙОННА ДЮСШ БУДЕ РОЗМІЩАТИ РЕКЛАМОНОСІЇ
Комунальний заклад «Барська районна ДЮСШ «Колос» отримала згоду від районної ради
на розміщення рекламоносіїв на об’єктах нерухомості. Рекламоносії будуть використовувати
як для власних потреб, та і для надання їх в оренду.
Місця
розміщення
зовнішньої
реклами
ДЮСШ
повинна
погодити
із Барською міською радою.
ПОГОДЖЕНО ЗАКРИТТЯ СТЕПАНЕЦЬКОЇ ЗОШ
Барська районна рада, розглянувши розпорядження голови Барської райдержадміністрації
№ 255 від 28 жовтня 2013 року «Про закриття Степанецької ЗОШ І ступеня», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, регулювання комунальної
власності та приватизації, реалізації державної регуляторної політики, погодила закриття
цієї школи. В той же час на базі Степанецької школи буде відкрито філію Мальчовецького
НВК «ЗОШ І-ІІ ст.- ДНЗ».
ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОГО НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКИ РДА
Новим начальником управління економіки Барської райдержадміністрації призначено Сергія БОНДАРА, який до цього працював провідним спеціалістом фінансового
управління РДА.
ЗМІНИ У СКЛАДІ ДЕПУТАТІВ РАЙОННОЇ РАДИ
Секретар виборчої комісії по виборам депутатів Барської районної ради Володимир
Сельвашко оголосив 30 жовтня 2013 року рішення комісії щодо вибору депутатом районної
ради Джога Олега Альфредовича. Він балотувався за списками районної організації
«Народної партії» і пройшов у раду замість вибувшого в зв’язку зі смертю депутата
Мороза Павла Миколайовича.
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Павло Кукурудза: вжиті районним відділом УМВС заходи дозволили
зберегти контроль за станом криміногенної обстановки на Барщині

С

ьогодні основним завданням міліції, як
і раніше, залишається розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів, але
на перше місце у роботі
правоохоронців
ставиться
своєчасне
реагування на звернення громадян. Тому стражі порядку
постійно
вдосконалюють
свою діяльність. Про етапи
та сходинки на цьому шляху, а також про результати
роботи районної міліції за 9
міс. 2013 року ми запитали
в начальника Барського РВ
УМСВ України у Вінницькій
області Павла Кукурудзи.
– Минуло 9 місяців
плідної роботи районного відділу міліції УМВС
України, тому, Павле Павловичу, перш за все, хочеться дізнатися, чи змінився за
цей час стан злочинності у
Барському районі?
– Насамперед, відзначу,
що протягом 9 місяців
поточного
року
стан
злочинності значно зменшився. Згідно статистичних даних, в порівнянні з
відповідним періодом минулого року кількість злочинів
зменшилась на 15%. Відтак,
за цей час зареєстровано
2228 заяв та повідомлень,
з яких 615 – із ознаками
кримінальних правопорушень. До Єдиного реєстру
досудових
розслідувань
внесено інформацію про
вчинення 615 кримінальних
правопорушень.
Після
прийняття
процесуальних рішень щодо закриття
кримінальних проваджень
на обліку залишилось 183
кримінальних провадження,
досудове розслідування по
яких не закінчено.
За
заявами
і
повідомленнями про події
некримінального характеру в 248 випадках розгляд
матеріалів завершено складанням
адміністративних
протоколів, 1273 звернення
розглянуто відповідно до Закону України «Про звернення громадян».
– Але не слід забувати, що
на авторитет міліції серед
населення впливає також
і результативність роботи
правоохоронних органів.
Якими здобутками можете
похвалитися перед мешканцями міста і району, адже
невідворотність покарання
є найважливішим чинником у формуванні шанобливого
ставлення
населення
до
Закону?
– Протягом 9 міс. 2013
року було зареєстровано 265
(без врахування закритих)
кримінальних правопорушень, з яких по 116 особам,
які їх вчинили, повідомлено
про підозру, що становить
43,8% (по області – 38,3%).
Із зареєстрованих з початку року 85 тяжких та особливо тяжких кримінальних
правопорушень, без урахування закритих за п. п. 1,

2 ч. 1 ст. 284 КПК України, го року повідомлено про жави створити (умовно на52 особам, що їх вчинили, підозру, проти 1 – порушено звану) фінансову поліцію
повідомлено про підозру. кримінальну справу.
саме в системі МВС... Що
По 61 кримінальному право– Наркотики – проклят- можете сказати з цього припорушенню закінчено до- тя нашого часу. Які на- воду?
судове розслідування, ще 46 працювання вже маєте у
– Справді, проблема ця
– направлено до суду з обви- боротьбі з таким суспільно давно потребує нагального
нувальним актом.
небезпечним явищем?
вирішення. За оцінками Пре– На якому рівні роз– Хочу зазначити, що зидента, український бюдкриття злочинів минулих на оперативних обліках жет щороку втрачає через
років?
нині перебуває 54 осо- хабарництво та корупційні
– Якщо враховувати, би, з яких 32 – з діагнозом схеми мільярди гривень.
що у провадженні знахо- наркоманія та 22 – споживачі Міліція, разом з іншими прадилось 730 кримінальних наркотиків. У сфері неза- воохоронними структурами,
правопорушень і при цьо- конного обігу наркотиків бореться з липкорукими. З
му навантаження на одного цьогоріч вже зареєстровано початку року на Барщині вислідчого складало 243,3 (для 16 кримінальних право- явлено 1 факт хабарництва,
порівняння в середньому по порушень.
Заверше- скоєний одним із сільських
області навантаження ста- но розслідування по 24 голів району. Дане провадновить 97,10 на слідчого), кримінальних правопору- ження направлено до суду.
то на сьогодні
–
вже закінчено
Профілактика
дос удове
п р а в оп о розслідування
рушень.
Як
по
547
реалізовується
кримінальних
це ємке юриправопорудичне понятшеннях. Питя у щоденній
тома
вага
роботі міліції?
закінчених з
–
Злочину
числа тих, що
завжди легше
знаходилися в
зарадити, ніж
провадженні,
потім розкрисклала 74,9%
вати. Тому з
(по області –
метою попере69,2%).
дження та вста– Які види
новлення призлочинів
чин і умов, що
найбільш
сприяють вчихарактерні
нення
різних
Начальник Барського РВ УМСВ України
для міста Бар
видів злочинів
та Барського
у
райвідділі
у Вінницькій області Павло Кукурудза
району?
систематич– Основними злочинами, шеннях, з яких 15 – направ- но проводиться всебічна
які можна назвати прита- лено до суду з обвинуваль- різнопланова профілактична
манними для нашого краю, ним актом.
робота, а також здійснюється
є хуліганства (8 випадків на
Зареєстровано
3 аналіз
злочинів.
Так,
протязі 9 міс.), грабежі (3 ви- кримінальних правопору- профілактичні
заходи,
падки), порушення ПДР (2 шення, пов’язаних зі збутом пов’язані з відвідуванням
випадки).
наркотичних засобів.
осель громадян, під умов– Які види злочинів
За оперативними дани- ною назвою «Візит» також
турбують Вас найбільше? І ми, з незаконного обігу ви- дають позитив. Отримуючи траплялися резонансні лучено 14,3 кг наркотичних чи довірливу інформацію
справи за цей період?
засобів та речовин.
від містян та сельчан,
– Звісно, найбільше турПід
час
проведення міліціонери часто розкрибують злочини, здійснені комплексних оперативно- вають навіть заплутані й
проти особи. Наприклад, профілактичних
заходів задавнені злочини.
такий випадок: житель од- «Мак-2013»
в
БарськоІнша тема профілактики
ного з сіл Барського району му районі було виявле- – попередження злочинності
задушив власну дружину та но, а згодом заверше- та правопорушень у дивтік до Житомира. Але був но розслідування по 2 тячому середовищі. З мезатриманий працівниками кримінальних правопору- тою захисту дітей від негакарного розшуку нашо- шеннях (ст. 310 КК України), тивних впливів дорослих,
го райвідділу без сприян- розпочатих за фактами збу- втягнення їх у антигроня житомирської міліції на ту наркотиків, та направлено мадську діяльність, прокордоні з Білоруссю.
до суду з обвинувальним ак- ведено ряд
оперативноЩе один випадок, який том. Крім того, в с. Матейків профілактичних
заходів.
можна назвати резонанс- Барського району в липні Задля
профілактики
ним, стався не так давно місяці було виявлено та зни- наркоманії та інших негативз сельчанами нашого рай- щено 12 тис. самосіву рослин них проявів серед учнівської
ону – чоловік скоїв умис- коноплі.
молоді, в навчальних заклане вбивство свого зятя та
–
П’яні
за
кер- дах Бара прочитано лекції.
приховав свій злочин. Од- мом
також
проблема Профілактика дає результат.
нак завдяки ефективно загальносуспільна...
Проте варто наголосити,
проведеним слідчим діям
– І такі випадки слід не- що досить часто люди заправоохоронців Барського щадно присікати! Адже ймають позицію «моя хата
райвідділу вдалося швид- людей, і переважно невин- скарю», не завжди йдуть
ко встановити винуватця них, роблять каліками або назустріч правоохоронцям,
злодіяння та розкрити дану й позбавляють життя... Ось а це не лише сповільнює
кримінальну справу.
сумна, на жаль, статисти- розслідування, а й іноді при–
Як
часто
на ка: за 9 міс. Поточного року зводить до того, що через
кримінальну стежину ста- зафіксовано 264 випадки небажання співпрацювати з
ють неповнолітні?
водіння у нетверезому стані. міліцією люди можуть при– Шкода, але випадки
– Ще одна суспільна ховати цінні свідчення або
такі трапляються. Нині на проблема – хабарництво й навіть докази – і все лише
обліку у ВКМСД Барсь- корупція, якими пронизані тому, що їм просто байдуже
кого РВ УМСВ України чи не всі управлінські до всього і до всіх.
перебуває 9 неповнолітніх. структури. Тому й дано до–
Про
но6 з них протягом 9 міс. Цьо- ручення керівництва дер- вий
Кримінально-

процесуальний кодекс у
суспільстві мовиться чимало. А що вже приносить його застосування на
практиці?
–
Новий
КПК
до
підслідності
слідчих
органів внутрішніх справ
відносить значну кількість
кримінальних
злочинів,
які раніше розслідувалися
іншими
правоохоронними
органами
(98%
підслідність
МВС,
2%
припадає на інші). В ньому знайшли відображення
інститути,
раніше
не
відомі
кримінальнопроцесуальному законодавству України, зокрема: на
стадії впровадження – нова
категорія – «кримінальні
правопорушення»,
яка
поділяється на злочини та
кримінальні
проступки;
інститут «повідомлення про
підозру» (нинішнє притягнення як обвинуваченого),
дистанційного досудового
розслідування; на законодавчому рівні закріплюються
нові
засоби
збирання
доказів – «негласні слідчі
(розшукові) дії», запроваджуються нові запобіжні заходи: домашній арешт (ст.
181), застосування електронних засобів контролю (ст.
195), передбачено процедуру
застосування угод між прокурором і обвинувачуваним
про визнання винуватості та
угоди про примирення між
потерпілим та обвинувачуваним...
Загалом
можна
сказати, що, відповідно до
нового
кримінальнопроцесуального
кодексу, розслідування проводиться більш детально та
ґрунтовно, що, однак, іноді
позначається на часі.
– Яким бачите 2013
рік уцілому для барської
міліції, на що хотілося б
звернути особливу увагу?
– Перш за все, відзначу,
що вжиті районним відділом
УМВС заходи дозволили
зберегти контроль за станом
криміногенної
обстановки на Барщині. Реалізація
комплексу
оперативнопрофілактичних
заходів
сприяла закріпленню та
розвитку низки позитивних тенденцій у динаміці
та структурі злочинності,
покращенню
результатів
роботи на окремих напрямках оперативно-службової
діяльності.
Однак хочу звернути
увагу на значну нехватку
кадрового
забезпечення
із
висококваліфікованих
фахівців – людей, які б щиро
хотіли присвятити своє
життя даній професії, тому
хотілося б повністю укомплектувати наш райвідділ
міліції. Хочеться також, щоб
було менше кримінальних
порушень, аби люди стали
більш гуманними, стриманими та правослухняними.
Спілкувалася
Алла ЗАВАДСЬКА
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Жит тя з близька

Успіхи наших енергетиків
П

очесне друге місце
посіла бригада з
числа працівників Барських електромереж на ІІ
Всеукраїнських змаганнях
із професійної майстерності
між бригадами по обслуговуванню
електричних
мереж 0,4-10 кВ, що проходили
нещодавно
на
Межирічському учбово-тренувальному полігоні ПАТ
«ДТЕК Дніпрообленерго»
з
метою
підвищення
професіоналізму
енергетиків і скорочення
виробничого
травматизму на енергопостачальних
підприємствах країни.
У
змаганнях,
які
відбулися
під
егідою
Міністерства
енергетики
та вугільної промисловості
України, барські енергетики
змагалися у складі команди
ПАТ «Вінницяобленерго» та
гідно представили свій край
поряд із командами енергопостачальних компаній
з
Дніпропетровської,
Запорізької,
Харківської,
Х м е л ь н и ц ь к о ї ,
Ж и т о м и р с ь к о ї

та Львівської областей.
Протягом п’яти днів
учасники
демонстрували
свої знання і майстерність
при виконанні робіт під час
різних нештатних ситуацій,
здолавши сім етапів, на яких
проявили свою професійну
майстерність. Енергетики
змагалися у гасінні пожежі в
електроустановках, наданні
першої медичної допомоги
постраждалим, виконанні
оперативного ремонту електроустаткування, рубанні
дерев у зоні ліній електропередач і знаннях правил охорони праці.
Звісно, фахові перегони
такого високого рівня вимагають неабиякої підготовки,
та наші енергетики з
легкістю з ними впоралися,
бо вони – високопрофесійні
спеціалісти. Тим більше, що
досвід участі у таких змаганнях в них уже є: п’яте–шосте
місця вони вже здобували в попередні роки, тому
цьогоріч легко утвердилися
серед лідерів та привезли з
Дніпропетровщини почесне
друге місце.

Енергетика – справа не з
легких. Окрім спеціальних
знань
енергетикам
потрібна інтуїція, здатність
аналізувати
ситуацію
і
швидко приймати правильні
рішення. На жаль, погодні
катаклізми дедалі більше
докучають
відкритим
повітряним електромережам. Тому від енергетиків
вимагають дедалі більше
майстерності,
відточених
навичок
і
правильних
рішень. Саме з цією метою
в Барських електромережах
приділяють велику увагу
підготовці співробітників
до оперативного реагування
у разі виникнення надзвичайних ситуацій – енергетики регулярно тренуються, щоб у разі аварій або
наслідків стихії якнайшвидше відновити електропостачання,
мінімізувати
незручності й забезпечити
безпеку людей.
«Наша команда, яку
представляли
електромонтери:
Олександр
Щур, Вадим Яворський,
Андрій Середюк, майстер

«ПОДІЛЬСЬКИЙ АРТЕК» ЧЕКАЄ ДІТЕЙ
Нещодавно
виконавча
дирекція
Вінницького обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності провів конкурсні
торги по закупівлі послуг оздоровчих
закладів санаторного типу в осінньозимовий період 2013року. Обласна
виконавча дирекція Фонду визнала
найбільш економічно вигідною конкурсну пропозицію ТОВ « Дитячий санаторій «
Подільський Артек».
Про можливості оздоровлення дітей у
цьому дитячому оздоровчому закладі наша
розмова з директором Барської районної
дирекції ФСС з ТВП Миколою Романюком.
– Миколо Івановичу, розкажіть про
основні умови направлення дітей на оздоровлення у осінньо-зимовий період
2013 року.
– Перш за все, хочу наголосити що за
рахунок коштів нашого Фонду соціального
страхування можливість оздоровитися
у дитячому санаторії « Подільський Артек» в осінньо-зимовий період поточного року мають діти застрахованих у нас
осіб. При цьому , звертаю увагу, що одній
застрахованій особі протягом календарного року за рахунок Фонду може бути
виділена лише одна путівка на оздоровлення однієї дитини. Таким чином, якщо
застрахована особа отримала для своєї
дитини путівку на оздоровлення у літній
період, то вона втрачає право на отримання путівки на оздоровлення в осінньозимовий період.
Кількість путівок буде плануватися для нашого району на підставі заявок
страхувальників та добровільно застрахованих осіб, наданих у дирекцію на бланках
встановленого зразка.
– Що потрібно зробити батькам, які
хочуть направити дітей у санаторій ?
– Для отримання путівки на дитину до
ТОВ ДС «Подільський Артек» застрахована
особа повинна крім заяви надати до комісії
із соціального страхування підприємства,
установи, організації медичну довідку
фю070(0) з тим профілем захворювання, який лікується у даному санаторії, а
це : захворювання органів дихання, зору,
нервової системи, опори і руху. Крім того,
лікувальна база закладу дає можливість
профілактики і лікування багатьох видів
інших хвороб.

До санаторію дитина прибуває із заповненим страхувальником бланком путівки,
завіреним печаткою та санаторно-курортною картою чи медичною довідкою про
щеплення дитини.
– Але ж зараз навчальний рік. Чи
передбачено у санаторії організація навчання, щоб діти не відстали від шкільної
навчальної програми ?
– Так. До санаторію направляються
діти шкільного віку від 6 до 18 років. На
базі санаторію під час оздоровлення дітям
буде організовано навчання з основних
предметів : іноземна мова, українська мова
і література, історія України, математитка, фізичне виховання, трудове навчання,
образотворче мистецтво. Можливі зміни
та доповнення до переліку навчальних
предметів.
Для здійснення педагогічної діяльності
в санаторії створені належні умови. Облік
занять, навчального матеріалу та знань буде
фіксуватися в спеціальному журналі, а також у щоденнику учня. Тому діти повинні
мати при собі зошити, підручники( по бажанню), щоденники.
– Можливо, Миколо Івановичу,
найважливіше питання: скільки для
батьків буде коштувати оздоровити дитину у ДС «Подільський Артек»?
– Загальна вартість путівки – 3297
грн. Батьки сплачують так званий розмір
часткової доплати, який складає 10 %
вартості, це – 329 грн.70 коп. Решту
вартості путівки сплачує наш Фонд.
Звертаю увагу, що орієнтовна дата
заїзду дітей до ТОВ ДС «Подільський Артек» – 16 листопада 2013 року. Тому, з
мето. Своєчасного забезпечення застрахованих осіб путівками на оздоровлення дітей в листопаді –грудні ц.р. просимо страхувальників найближчим часом
надати виконавчій дирекції районного
відділення ФСС з ТВП заявку на кількість
путівок.
– Дякую, Миколо Івановичу, за розмову.
– А я, в свою чергу, користуючись нагодою хочу привітати своїх колег з нагоди нашого професійного свята – Дня працівника
соціальної сфери та побажати їм високих
досягнень у благородній праці, пов’язаній
із соціальним захистом населення.
Сергій Левицький

1 лис топа да 2013 р.

Микола Стрелков і водій
Петро Антонюк, зайняла
достойну позицію на змаганнях високого рівня. Це
ще раз підтверджує той
факт, що до підготовки
персоналу ми ставимося
дуже серйозно. Крім того,
нам є чому повчитися у колег. Подібний конкурс – це
не тільки привід зробити
роботу енергетиків більш
якісною і безпечною, а й чудова можливість зміцнити
професійні зв’язки між
співробітниками
енергопостачальних
компаній
всієї України», – зазначив
директор Барських ЕМ

В’ячеслав Мельник.
У межах заходу також
відбулася виставка сучасних захисних засобів для
фахівців, що обслуговують
електроустановки,
«круглий» стіл із питань електробезпеки за участю експертів
із профільного Міністерства,
Держгірпромнагляду,
обленерго з різних регіонів
і підприємств-виробників
захисних
засобів
та пристроїв.
Алла ЗАВАДСЬКА
На фото: команда
ПАТ «Вінницяобленерго»
з числа працівників
Барських електромереж

Обстежуйте себе та
залишайтесь здоровими!

Молочна залоза – частина репродуктивної системи жінки і
одне з найуразливіших місць її організму. Стан молочної залози
залежить від багатьох факторів, починаючи зі стресів і закінчуючи
запальним захворюванням жіночої статевої сфери. За даними
науковців, приблизно у 75-80% жінок репродуктивного віку виявляють різні захворювання молочних залоз, які часто об’єднують
під назвою «мастопатія». Мастопатія – це дисгормональне
доброякісне захворювання молочних залоз, яке характеризується
гіперплазією (надмірним розростанням внаслідок патології) тканин. Дані клінічних досліджень засвідчують, що на фоні дисгормональних гіперплазій рак молочної залози зустрічається у 3-5
разів частіше. Це - найнебезпечніше захворювання, яке посідає
перше місце в структурі онкологічних недуг жінок. Але, якщо
хворобу виявити на ранніх стадіях, то можна успішно лікувати.
Для ранньої діагностики захворювання кожній жінці, що
перейшла 20-річний рубіж, потрібно проводити самообстеження молочних залоз. Огляд робиться на 7-10 день від початку
менструації (ті, у кого настала менопауза, можуть вибрати для
цього будь-яке число місяця). День огляду має бути систематичним.
Як робити огляд і на що звернути при цьому увагу.
Станьте перед дзеркалом при доброму освітленні і вивчайте
себе в певних положеннях: руки на поясі; руки підняті догори;
кисті рук на потилиці; руки опущені. Зверніть при цьому увагу, чи
немає у вас втягнення або набряку ділянки шкіри, почервоніння
чи ущільнення, її морщення, що скидається на апельсинову
шкірку, втягнення соска чи відхилення його убік, деформації
пігментової ділянки шкіри довкіл соска, виділень з нього або ж
виразки чи скоринки на соску.
Промацування молочних залоз варто проводити стоячи або
лежачи. Половина грудної клітини, на якій знаходиться молочна залоза, яку ви обстежуєте, повинна бути піднята. Для цього
покладіть під лопатку невелику подушечку чи валик.
Кожну молочну залозу промацують протилежною рукою подушечками трьох середніх пальців. Почніть із зовнішньої половини молочної залози від соска, потім обстежте внутрішню половину від соска до грудини, рухаючись зверху донизу. Подальше
обстеження проводьте круговими рухами по колу за годинниковою стрілкою. Потім акуратно стисніть великим та вказівним
пальцями кожен сосок і пігментований простір довкіл нього.
Подивіться, чи немає виділень, а якщо є, то який їхній характер.
На завершення необхідно промацати підпахвинні, підключичні і
надключичні ділянки. Там можна виявити збільшені лімфатичні
вузли.
Запам’ятайте: ви проводите обстеження для того, щоб упевнитися, що ви здорові, а не щоб знайти хворобу. Якщо результати
насторожили, не відкладаючи це на потім, йдіть до лікаря, але в
жодному разі не піддавайтесь паніці. Адже здебільшого пухлини
молочної залози доброякісні. Але якщо виявили злоякісну пухлину, то чим раніше вам нададуть допомогу медики, тим ліпше
буде для вас. На ранніх стадіях рак молочної залози обов’язково
зупинять, і проживете ви ще довго.
Завідуюча Барської амбулаторії ЗПСМ Юлія БЄЛІК

1 лисопа да 2013 р.
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ПОКЛИКАННЯ – ТВОРИТИ ДОБРО

ечоріє
зараз
рано – владарює
осінь. І люди прагнуть
щонайвидніше дістатися
додому – в тепло, затишок,
подалі від професійних

тися у них наполегливості
та терпіння.
Щодня Галина Авдєєва
стрімголов біжить до Центру, аби частинку свого серця, душевного тепла пода-

турбот. Це відчуття магнетизму рідного дому притаманне всім. Але… У її житті
є інший, теж доволі сильний магнетизм, який почасти утримує надміру на
роботі. Й спричинене це не
банальним трудоголізмом
чи кар’єристськими настроями. Тут спрацьовує
досі нерозгаданий закон
безкорисливої
любові:
постійно творити добро
та віддавати часточку себе
іншим.
Саме такою – щирою,
турботливою, доброю, людиною з безмежною душею, наділеною всепоглинаючою любов’ю, є Галина
Авдєєва, медична сестра
Барського міського центру
соціа льно-психологічної
реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями «Еверест». Галина Мар’янівна працює
в Центрі не так давно
– 2 роки, однак за цей
час проявила себе як
висококва ліфікований,
відповідальний працівник.
Маючи
великий
довід роботи в медичній
галузі,
пропрацювавши
в центральній районній
лікарні педіатром понад 20
років, вона, вийшовши на
заслужений
відпочинок,
присвятила своє життя
служінню іншим, а саме:
дітям з особливими потребами.
Працювати в такому
закладі – не просто – робота має стати станом душі
та способом життя. Адже
підтримувати й надавати
допомогу тим, хто цього
потребує – справа людини
з великим серцем. Вона тут
– не тільки медсестра, а й
няня, друга мама, надійний
помічник та вірний порадник. Завжди займається
з дітками з найважчими
нозологіями. При цьому зазначає, що нам усім
потрібно ще багато повчи-

рувати особливим діткам.
Кожного ранку вона проводить огляд дітей, стежить за дотриманням
санітарно-гігієнічних норм
у закладі, контролює якість
харчування,
проводить
санітарнопросвітницьку
роботу.
Віруюча,
богобоязлива,
вона
співпереживає
та допомагає
всім у міру
своїх можливостей,
належить
до
францискального
ордену світських
та спільноти
емаус, що при
костелі
Св.
Анни,
тому
чинити милосердя для неї
– поклик душі. Чого тільки
вартий той факт, що Галина Мар’янівна прихистила
у своєму серці чужу дитину.
А сталося все так:
якось разом з іншими
членами
християнської
спільноти, що при костелі,
вона відвідувала школуінтернат для розумово
відсталих дітей, що на
Хмельниччині, й випадково звернула увагу на
одну самотню дівчинку,
яка завжди була мовчазна, відчужена, замкнена. Поспілкувавшись із
керівництвом
закладу,
Г.Авдєєва дізналася, що ця
дитина – соціальна сирота,
до неї ніхто ніколи не приходить, тому вона нікого
й не чекає… а як болісно
їй бачити, коли до інших
діток, хоч іноді, хто-небудь
навідується. Защеміло серце у Галини Мар’янівни і
тоді вона вирішила, чимось допомогти цій дитині.
Як не дивно, найбільше їй
бракувало родинного теп-

ла, відчуття потрібності
комусь у цьому світі та
співпереживання. Відтоді
Г.Авдєєва
огорнула
дівчинку своєю любов’ю
і турботою – вона часто
приїжджає до неї, провідує,
забирає на тривалі гостини до себе, купує їй одяг
та інші необхідні речі.
Слід сказати, що ця дитина також особлива –
інвалід дитинства, має
певні відхилення. Тому
відповідальність за неї не
вдвічі, а, мабуть, удесятеро більша, ніж за здорових
дітей, та й ризик брати її
під свою опіку – величезний. Однак, не зважаючи
на це, Галина Мар’янівна
переконана, що розуміння,
повага, щире співчуття,
здатні зцілювати людську душу, лікувати будь-які
хвороби. «Адже, віддаючи,
ми одержуємо, прощаючи,
отримуємо прощення, а
вмираючи, народжуємось»,
– стверджую няня-медсестра.
Хороші відгуки про цю
незвичайну людину чуємо

і від директора центру
«Еверест» Тетяни Марущак. За її словами, система соціального захисту
сьогодні тримається на
ентузіастах, відданих своїй
справі, куди йдуть працювати за покликанням,
внутрішніми переконаннями. В іншому випадку
людина у такому закладі
не затримується: або не
витримує випробування
специфікою праці, або ї не
влаштовують зарплата чи
жорстокі вимоги. Такою
ентузіасткою своєї справи
вона називає медсестру Галину Авдєєву – добру, чуйну, щиру, завжди привітну
та люб’язну, виважену та
компетентну, наділену даром розуміти тих, хто не
схожий на інших, дарувати
тепло, вміння слухати та
вислухати, бути терплячою
та милосердною.
Керівник
Центру
відзначила, що з метою
забезпечення денного перебування і зайнятості
дітей та молоді віком від
7 до 35 років з обмеже-

ними фізичними можливостями,
психічними
захворюваннями й розумовою відсталістю в
центрі «Еверест» створено належні умови для
реабілітації та інтеграції
таких осіб в суспільство,
здійснення заходів, спрямованих на розвиток і
коригування
порушень
їхнього розвитку, навчання основних соціальних
та побутових навичок,
розвитку здібностей, усунення соціального бар’єру
між здоровими й особами з інвалідністю. Тут
вихованці спілкуються з
ровесниками, звикають до
навколишнього середовища, отримують належний
для свого віку та психічного
розвитку обсяг знань, мають можливість відновити
і підтримати свій фізичний
та психічний стан, стати
повноцінними
членами
суспільства.
Як
зазначила
Т.Марущак,
діяльність
Г.Авдєєвої в Центрі можна прирівняти до подвигу,
оскільки її самопожертва та
відданість своїй
справі
викликають повагу і
варті визнання
та наслідування.
По
правді
кажучи,
не
тільки
дітки
в
«Евересті»
о с о б л и в і ,
п о - с в о є м у
унікальні й самі
працівники, які
завжди готові на
с а м о п о ж е р т в у.
Тому, незалежно від того, хто
за фахом той, чи інший
спеціаліст, він має бути
одночасно і психологом,
і педагогом, і турботливим й терплячим вихователем,
спроможними
допомогти таким дітям.
«Випадкові» люди в Центрі
не працюють, тут трудяться лише ті, хто серцем та

можна
применшувати
внеску в розвиток «Евересту» директора закладу Тетяни Марущак. Її
щирість, відкритий погляд, м’яка манера вести
діалог створюють образ
жінки, яка навіть у наш
непростий час прагне теплом душі, милосердям
уберегти від байдужості та
несправедливості, аби захистити кожного, відстояти
їх право на соціальне благополуччя, вона до свого
ніжного характеру додала
риси борця за соціальну
справедливість, руйнуючи стереотипи байдужості
сучасного суспільства до
дітей та молоді з особливими потребами, а також
притягувати до себе таких самовідданих своїй
праці людей, як Ганна
Авдєєва й залучати до
співпраці волонтерів з
числа учнів ЗОШ І-ІІІ ст.
№4 м. Бара та студентів
Барського
гуманітарнопедагогічного коледжу ім.
М.Грушевського.
…Кажуть немає нічого
гіршого за байдужість, бо
вона поступово вбиває
душу. Зникає любов, почуття, коли байдуже, то і не
боляче, навіть ненависть
краща за байдужість... Кожен з нас хоча б на рівні
підсвідомості цінує людей турботливих, готових
завжди допомогти, чуйних
і співчутливих, ми хочемо
мати таких друзів, але чи
ми самі є такими? Чи не
відмовляємо ми в допомозі
тим, хто її потребує, чи не
проходимо байдуже повз
тих, кого ображають, чи
зважаємо на чужу біду?..
Ганна Мар’янівна переконана, що люди покликані
не просто по споживацьки
«відбувати» своє життя,
всі ми прийшли в цей світ,
щоб допомагати, любити,
дарувати радість, творити
добро. Тож ніколи не можна бути байдужими одне
до одного, слід завжди
радіти життю, робити світ

душею «прикипіли» до
цієї роботи, з чуйністю і
відповідальністю
допомагають тим, хто цього
потребує.
В цьому аспекті не

яскравішим,
добрішим,
благороднішим, безкорисливо любити всіх, а тим
більше – особливих діток!
Алла ЗАВАДСЬКА
Фото автора

№44 (625)
«Спосіб життя населення України та
стан сфери фізичної
культури і спорту
створюють
загрозу
та є суттєвим викликом для української
держави на сучасному етапі її розвитку,
що характеризується
певними
чинниками»,
–
сказано
у
Розпорядженні
Кабінету
Міністрів
України від 31.08.2011
року № 828-р, яким
схвалено Концепцію
З а г а л ь н о д е рж а в н о ї
соціальної
програми розвитку фізичної
культури і спорту на
2012-2016 роки.
Серед цих чинників
називаються проблеми, пов’язані із зменшенням
кількості
населення
України,
погіршенням
стану
здоров’я населення з
різко прогресуючими
хронічними хворобами серця, гіпертонією,
неврозом, артритом,
ожирінням тощо, що
призводить до зменшення кількості осіб,
які можуть витримувати значні фізичні навантаження. Порівняно
з 2007 роком кількість
осіб, що віднесені за
станом здоров’я до
спеціальної медичної
групи,
збільшилася
на 40 відсотків, що
спричинило
зменшення кількості залучених дітей і молоді
до занять в дитячоюнацьких
спортивних школах (ДЮСШ)
на 110 тис. осіб. Також, порівняно з 2007
роком
зменшилася
кількість інструкторівметодистів з фізичної
культури
на
45
відсотків,
особливо
за місцем роботи та в
сільській місцевості,
зменшилася кількість
стадіонів з трибунами
на 1500 місць.
Серед
причин,

На часі
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CПОРТ ПОТРЕБУЄ УВАГИ ТА ДОПОМОГИ

що негативно впливають на розвиток
фізкультури та спорту
у зазначеній Концепції
відзначаються
невідповідність
потребам населення послуг, що надаються
засобами
фізичної

професій
у
сфері
фізичної культури і
спорту, низький рівень
матеріального
заохочення працівників
бюджетного
сектору цієї сфери; вкрай
недостатнє бюджетне
фінансування та не-

культури і спорту за
місцем
проживання, роботи громадян
та в місцях масового
відпочинку населення,
у тому числі в сільській
місцевості, та населення з інвалідністю;
низький рівень ресурсного забезпечення дитячо-юнацького
та резервного спорту;
невідповідність
потребам
населення
послуг, що надаються засобами фізичної
культури і спорту за
місцем
проживання, роботи громадян
та в місцях масового
відпочинку населення,
у тому числі в сільській
місцевості, та населення з інвалідністю;
низький рівень пропаганди в засобах
масової інформації та
просвіти
населення
щодо
усвідомлення
цінності
здоров’я,
відповідального ставлення батьків до виховання своїх дітей та не
сформовано ефективну
систему стимулювання
населення до збереження свого здоров’я;
невисока престижність

ефективне залучення
позабюджетних коштів
та ін.
Всі
ці
чинники та причини, які
впливають на сферу
фізкультури і спорту,
стовідсотково можна
віднести і до нашого
міста та району.
Не думаю, що депутати Барської районної
ради хотіли зробити гірше, коли приймали рішення про
об’єднання в одну
структуру – Барську
районну ДЮСШ «Колос», Барської ДЮСШ,
Барської ДЮСШ «Колос», комунального закладу « Спорткомплекс
«Колос» та комунальної
установи «Інваспорт».
Пройшло вже більше
двох місяців, коли запрацювала нова спортшкола.
Вирішені
організаційно-кадрові
питання, проводиться робота по вдосконаленню
спортивної
матеріально-технічної
бази.
Проте є ряд питань,
на які хотілося б звернути увагу спортивної
громадськості.
На

жаль, в результаті
реорганізації,
місто
загубило
спортивну
залу, в якій проводили заняття спортивні
відділення з важкої
атлетики та боротьби Барської ДЮСШ
«Колос». Ця спортивна
зала належить Барському
професійному
будівельному ліцею, а
ДЮСШ «Колос» її орендувало. Прикро, але в
результаті невиділення
необхідних
коштів
на утримання цієї
спортивної споруди з
боку районного бюджету, ФСТ «Колос»,
яке було засновником
спортшколи, та й з боку
орендодавця, вона прийшла до такого стану,
що проводити там заняття спортом та змагання стало неможливо. Відсутнє опалення,
електроживлення,вода.
Стіни почали «цвісти»
та осипатися. Комісія
з районних очільників,
яка цього літа обсте-

що сама спортивна
зала УТОСу знаходиться теж у критичному
стані (протікає дах,
теж немає опалення,
потребують
ремонту стіни та підсобні
приміщення, вікна і
та ін.), ще й існують
юридичні колізії щодо
відчуження. Адже ця
спортивна зала є у
складі єдиного комплексу, в який крім
неї входять клуб, гуртожиток.
Окремої
інвентарної
справи
на спортзалу немає,
що
унеможливлює
укладення
договору
купівлі-продажу.
Таким чином, на
даний час маємо наступне: спортивну залу
ДЮСШ «Колос» знищено, а спортзалу УВП
УТОС не придбано та
не
відремонтовано.
А діти, які займалися
штангою, боротьбою,
в даний час позбавлені
такої можливості. Фактично цими двома ви-

жувала
спортивну
залу, однозначно визнала санітарний стан
її
незадовільненим.
Районна рада своїм
рішенням передбачила виділити 240 тис.
грн. з районного бюджету на придбання у
комунальну власність
спортивної зали Барського УВП УТОС. Але це
питання не вирішено
до цих пір. Попри те,

дами спорту у нас в
місті та районі немає де
займатися. Маючи великий килим для проведення занять та змагань по боротьбі, його
немає де розстелити.
Крім цих двох спортивних залів, є ще
один, який називають
«міліцейським».
Він знаходиться на
території
Барської
ЗОШ № 1. Ця спортив-

ЧИ ВИКОНУЮТЬСЯ ВИМОГИ ДО ПРОДАЖУ ЖИВОЇ РИБИ В НАШОМУ МІСТІ?
Барчани вже звикли, що можна
купити живу рибу на міському ринку з лівого входу у нього. Тут щороку
збільшується кількість продавців цього затребуваного товару. Крім того, подекуди можна спостерігати як продають рибу на невстановлених містах: на
міських тротуарах, біля автомобільних
доріг і т.д.
Проте мало хто знає, що є спеціальні
Правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки
та з питань Європейської інтеграції
України, що є нормативним документом, обов’язковим для виконання всіма
суб’єктами торговельної діяльності.
Наведемо кілька вимог цих Правил стосовно торгівлі рибою та риботоварами і порівняємо з тим, що ми
спостерігаємо щодня у нашому місті.
Так, Правила роздрібної торгівлі
продовольчими товарами встановлюють, що живу рибу перевозять
у спеціально обладнаних цистернах, контейнерах і бочках. На кожну
партію свіжої риби, призначену для

реалізації в межах адміністративного
району, повинна бути ветеринарна
довідка,
Живу рибу, що надійшла у продаж, поміщають в акваріуми з водою, обладнані пристроями для
збагачення
води киснем.
Забороняється
годувати живу
рибу
хлібом,
крупою
та
іншими
видами корму в
акваріумах.
Те р м і н
зберігання
і
реалізації
живої риби при
температ у рі
води в акваріумі +11 град. C ... +15
град.C: осінньо-зимовий період - 48 годин; весняно-літній період - 24 години.
Забороняється продаж риби і
риботоварів, які не мають належного
товарного вигляду.
Не підлягає продажу: жива
та

охолоджена
риба
з ознаками
паразитологічних захворювань, з каламутним слизом, кислуватим запахом, тьмяною лускою, м’якою
консистенцією м’яса, каламутними запалими очима; напівфабрикати свіжої
риби;
снула
риба, покрита
каламу тним
слизом, з кислуватим запахом, тьмяною
лускою, каламутними
запалими очима,
м’яким водянистим м’ясом;
охолоджена та
морожена риба
із зовнішніми
пошкодженнями, згустками крові та
синцями, почервонілими зябровими кришками, здутим животом; солона риба із в’ялою консистенцією
і гнилісним запахом, іржею, яка
проникає в товщу; копчена, в’ялена, сушена риба з дефектами технологічної

на споруда вже тривалий час теж знаходиться у занедбаному
стані. Вона перебуває
на балансі обласного УВД. Але ніяких
коштів от вже десятками років на її утримання не виділяється.
Співробітники
Барського РВ УМВС
тільки
проводять
там у підвальному
приміщенні тренування у стрільбі і більш
нічого.
Такий стан речей
визнають і начальник відділу з питань
фізичної культури і
спорту Олег Бортнік,
і директор Барської
районної ДЮСШ «Колос» Олег Голодюк.
Звісно, треба щось
робити.
Спортивна
громадськість, наприклад, пропонує замість
того, щоб вкладати бюджетні гроші у
придбання спортивної
зали УТОСу, а потім
робити там ще й недешевий капітальний
ремонт, направити ці
кошти на будівництво
мансардного поверху
на приміщенні, що розташоване на стадіоні.
Там можна і килим для
боротьби розмістити,
а на першому поверсі
проводити заняття з
важкої атлетики.
Є й інші думки з цих
приводів. Але однозначно Закон України «
Про фізичну культуру
і спорт» вимагає , що
« існуюча мережа державних і комунальних
закладів фізичної культури і спорту не може
бути скорочена» (!).
Будемо сподіватися,
що місцеві державні
очільники
подержавному вирішать
проблеми,
пов’язані
із розвитком дитячоюнацького спорту в
місті та районі.
Сергій Левицький
Фото автора

обробки (непрокопчена, недов’ялена,
пересушена, недосолена, з присмаком
і запахом сирої риби).
Як
бачимо,
вимоги
доволі
справедливі. Адже це пов’язано із
безпекою нашого здоров’я та життя. За порушення цих Правил передбачена відповідна відповідальність.
Але на практиці майже всі продавці
живої риби ( крім спеціалізованого
підприємства СТОВ «Прогрес») порушують ці Правила.
Як може, бореться із продажею риби
у невстановлених у нашому місті містах
інспектор міської ради Юрій Сопко. Він фіксує фотофакти порушень,
складає на порушників протоколи
про адміністративні правопорушення.
Але є й інші, як їх називають фіскальні
(контролюючі органи), в тому числі і
районне управління ветеринарної медицини, які повинні вимагати дотримання вищенаведених Правил.
Ну, а нам, споживачам, свіженької
риби теж потрібно знати ці Правила та вимагати від реалізаторів
їх дотримання.
Сергій Левицький
Фото Юрія СОПКА

По с тф а к т у м

1 лисопа да 2013 р.

фінал кубку Вінницької області з ушу-саньшоу
26 жовтня у Ладижині пройшов відкритий
фінал кубку Вінницької області з ушу-саньшоу (повноконтактні
поєдинки) серед дітей
та юнаків, в яких приймали
участь
140
спортсменів
із
19
клубів
Вінницької,
Хмельницької,
Львівскої та Одеської
областей. Наш район
на цих змаганнях представляли
вихованці
клубу
спортивних
єдиноборств
ім.
Ю.Барди «ДАО».
Вперше на такому рівні змагань виступав
учень 5-го класу ЗОШ І–ІІІ ст. №4 м. Бара Віталій
Ваврух. Дебют був досить вдалим – він виборов перше місце. Підтвердив свій високий клас і
учень 8-го класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. № 2-гімназія»
м. Бара Денис Петриченко. У ваговій категорії

до 52 кг йому не було рівних.
Ще п’ятеро спортсменів клубу поступились лише у фіналі і,
як результат, здобули
срібні медалі. Це Артур
Васьковець, В’ячеслав
Корнєєв, Богдан Цимбал, Андрій Бондарчук
та Кирило Палевський.
Г о т у в а л и
спортсменів до змагань
тренери: Михайло Язвенюк, Роман Любарський
та Василь Стефанов.
Поїздка на змагання
відбулась за сприянням
начальника відділу у справах молоді та спорту
Барської РДА Олега Бортніка та ПП Юрія Маніти
Роман ЛЮБАРСЬКИЙ, ТРЕНЕР
На фото: переможці та призери фіналу кубку
Вінницької області з ушу-саньшоу,
спортсмени КСЄ ім. Ю. Барди «ДАО»

ПРИКЛАД, ЯКИЙ ПОТРІБНО НАСЛІДУВАТИ

Наведення порядку і чистоти у місті – справа кожного жителя міста, кожного керівника
підприємства, установи, організації, всіх
суб’єктів господарської діяльності.
З розумінням цієї вимоги Правил благоустрою
у місті підходить трудовий колектив КПОН
«Мрія», який очолює Лариса Крива. Працівники
цього підприємства побутового обслуговування населення постійно, без нагадувань зі сторони міської влади, прибирають прилеглу до
підприємства територію, наводять на ній порядок. Міські жителі вдячні їм за це. Такий приклад
потрібно наслідувати.
Юрій Сопко, інспектор міської ради

Сердечні вітання

Сьогодні свій День народження
святкує член виконавчого комітету
Барської міської ради
Ігор Броніславович Лозінський
З днем народження!
П р и є м н у,
чуйну,
надзвичайно
відповідальну
людину Ігоря
Ло з і н с ь ког о
щиросердечно
вітаємо з Днем
народження.
Бажаємо й
надалі залишатися таким енергійним і
невтомним, завзятим і неспокійним душею, щирим і турботливим, щедрим на
добро.
Нехай Господь Бог щедро дарує
Вам щастя, здоров’я, світлу радість та
родинні гаразди.
З повагою, Барський міський голова
Олексій Дзісь

–

оголошення

Копання
криниць.
Тел.: 098-472-26-78.

Продаж

3 листопада свій ювілейний День народження
відзначає директор ЗОШ І-ІІІ ст. №4 м. Бара
Микола Олександрович Савчук
Сердечно вітаємо Вас із
Днем народження!
Зичимо Вам, мудрому
керівнику – капітану каравели, попутного вітру в
вітрилах, швидкоплинних
хвиль, дороговказних зірок
на небосхилі Вашої долі. Нехай кожен день плавання в
безкрайньому освітньому
морі відкриває для Вас нові
острови досягнень, звершень та здобутків.
Нехай кожен день буде осяяний високим злетом
душі, а добре самопочуття і гарний настрій стануть запорукою Вашого процвітання. Хай минають негаразди
та непорозуміння, підтримують рідні люди, розуміють
та допомагають колеги.
З повагою, колектив Барського міського центру
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями «Еверест»

–

кілець,

корб.
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ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:
гороскоп на наступний тиждень

Овен. Початок тижня – емоційний занепад,
який буде характеризуватися не настільки
негативним станом вашої душі, скільки небажанням з ким-небудь спілкуватися. Це час занурення у свій внутрішній світ, емоційна перепочинок,
яка дозволить вам рухатися далі. Особливий порив
очікується в середині тижня.
Телець. Сприятливий початок тижня, в цей час
ви будете почувати себе на коні, вам будуть всі
аплодувати, хоча таке положення може бути
вами і не заслужено. У середині тижня ви зможете
дозволити своєму мозку відпочити.
Близнюки. Ви будете вельми ініціативні в перші
дні тижня, хоча і можете покладатися на інших
людей. Вам варто бути уважними до вашому
оточенню, якщо ви покладаєте на них відповідальні
завдання. Але великий обсяг робіт, який ви візьмете
на себе, може підірвати ваш емоційний стан.
Рак. Дотримуйтеся помірності в усіх справах.
Протягом цього тижня вас можуть полонити
яскраві почуття, ви можете захотіти створити
сім’ю або почати якусь нову справу, чи то в особистому житті, чи в бізнесі. Високий ризик переоцінити
свої можливості та втратити контроль над своїми бажаннями і думками. Будь-який вихід за межі ваших
реальних можливостей та потреб може обернутися
для вас несприятливою ситуацією.
Лев. Головним питанням цього тижня буде
ваше матеріальне добробут, а так само всі події
пов’язані з цінностями, нерухомістю та роботою в цьому аспекті. З самого початку тижня вас
можуть полонити мирські турботи і крім грошової
вигоди ви не будите нічого бачити навколо, всі ваші
дії будуть спрямовані тільки на це.
Діва. Активний початок тижня, прагнення вперед. Перед вами відкривають нові горизонти,
форми діяльності та співпраці, які дозволять
вам вийти з ситуації, що склалася, виправити своє
становище. Вам необхідно лише зібратися і почати
рухатися в обраному напрямку, а не відступати.
Терези. Дуже сприятливий час для особистих
справ, для налагодження стосунків у сім’ї, а
найголовніше – для нових романтичних знайомств, які згодом можуть обернутися для вас шлюбом. На цьому тижні добре переводити відносини на
новий рівень, зміцнювати і всіляко покращувати їх.
Тиждень несе не тільки позитивні емоції.
Скорпіон. На цьому тижні великий вплив на
ваше життя надаватимуть жінки, багато в чому
воно буде сприятливим, але іноді вони будуть
суворі до вас. Проявляйте терпіння, сприймайте
досвід інших людей, дотримуйтесь вказівок. Це дозволить вам вирішити багато проблеми, що накопичилися, привести в порядок свої думки. У деяких випадках вам буде потрібно діяти рішуче, якщо
ви хочете чогось досягти, то необхідно набратися
сміливості і зробити вибір, прийняти рішенні.
Стрілець. На початку тижня перед вами може
стояти не простий вибір і від цього вибору
може залежати те, як розвиватимуться події
наступних днів. У середині тижня вас чекає колективний захід, зустріч з друзями, вечірка чи інше розважальний захід.
Козеріг. Наприкінці тижня ви можете
зіткнутися з різними перешкодами на вашому життєвому шляху. Причиною цьому може
стати ваше легковажну поведінку на самому початку
цього тижня.
Водолій. Суєта, безліч дрібних справ, що
не можливість організувати свою роботу і
діяльність інших людей – все це буде дуже заважати вам на початку тижня. Перед вами відкриються
перспективи не поганого заробітку, але постійні перешкоди з боку інших людей можуть перешкодити
вам досягти цієї мети.
Риби. Вас, як і багатьох інших на цього тижня,
очікують різні труднощі в просуванні вперед.
Виникаючі проблеми є незначними, і кожна
окремо не варто ні вашого часу, ні сил, але так як
вони наваляться на вас скопом, то можуть мати серйозний вплив, та й розбиратися з ними буде важко.
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