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Місто б’є у бюджетний набат:

Не
забуваємо казначейство блокує рух коштів
про
ветеранів
стор. 5

Сергій Невольчук:
Органи прокуратури
ступили на шлях
реформ та глибокої
модернізації у напрямку
до євроінтеграції
стор. 6

Мистецька
крамниця

Понад 1 млн. грн. заборгувала місту Державна казначейська служба

стор. 7

Барське УВП УТОС
реалізує
виштамповку з оцинкованого листа
розміром 12 на 120 см.
В и ш т а м п о в к у
можна використовувати
у господарстві для спорудження огорож. Звертайтесь
за тел. 2-14-89; 098-447-98-39.

К

атастрофічна ситуація склалася на
сьогодні з проведенням бюджетних
платежів у всіх територіальних громадах – казначейство блокує гроші сотні міст і сіл, фактично паралізуючи їхнє функціонування, не є
винятком і м. Бар. Серед цих коштів – платежі
на ремонти доріг, санітарну очистку, ремонти житлового фонду, придбання матеріалів
у дошкільні заклади освіти. Як і інші міста,
Бар не може використати свої гроші, життя зупиняється. Відповідно, росте соціальна
напруга – в усіх куточках України люди вже
готові виходити на вулиці для протесту.
Аби роз’яснити ситуацію, що склалася,
та відшукати шляхи її вирішення, міський
голова Олексій Дзісь інформував про виконання видатків по Барській міській раді
під час 45-ї сесії міської ради 6 скликання,
яка відбулася 31 жовтня.
Відтак, за словами мера Бара, станом

Пе р е д п л а тіть
в ид а нн я
і н а 2 0 1 4 р ік !

на 30 жовтня поточного року зареєстровано
та не оплачено в управлінні Державної
казначейської служби України в Барському
районі такі платежі: по дошкільних навчальних закладах та Барській міській раді в сумі
509,57 тис. грн., а саме: продукти харчування
(100,0 тис. грн.), вивіз сміття (8,07 тис. грн.
(зареєстровані з червня місяця), будівельні
матеріали для ремонту ДНЗ (3,3 тис. грн.
(зареєстровані з липня місяця)), миючі засоби (1,5 тис. грн.), послуги зв’язку (0,8 тис.
грн.), техобслуговування котелень (8,3 тис.
грн.), дезроботи (0,8 тис. грн.), відрядження
(4,1 тис. грн.) (зареєстровані з травня
місяця), ліжка дитячі (33,3 тис. грн.), білизна
дитяча (2,0 тис. грн.), по капітальному ремонту даху ДНЗ №1 (177,0 тис. грн.), по
будівництву котельні на газовому паливі для
ДНЗ №8 та адмінприміщення міської ради
(154,4 тис. грн.). (Закінчення на 4–5 стор.)

9 листопада – Де нь у країнської
писемності та мови
Шановні барчани!
Щорічно 9 листопада в Україні відзначається
День української писемності та мови, приурочений
українському літописцю Нестору – послідовнику
творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.
Мова є основою духовного багатства народу
та
інтелектуального
потенціалу,
найвагомішим надбанням кожної окремої людини
й найбільшою суспільною цінністю!
Всебічна підтримка державної української мови, зростання її престижу, зміцнення та розвиток – почесна місія кожного громадянина України.
Робімо ж усе, кожен на своєму місці, для того, щоб берегти і примножувати те велике надбання, яке принесли в Київську державу наші пращури, яке розвивали і продовжують розвивати чимало наших земляків!
Щиросердечно вітаю всіх із Днем української писемності та мови!
З повагою, Барський міський голова Олексій ДЗІСЬ

БАРЧАНИ – газети Вашої доби!
На ш п е р е д п л а тний інд е к с – 2 3 4 9 8
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Без коментарів

БЕЗ ЗМІН залишили рішення 21 сесії
щею 25 м2 в м. Бар по
вул. Коцюбинського для
будівництва каплички за
рахунок земель житлової
та громадської забудови.
Представники общини стверджують, що саме
на тому місці, навпроти

5 скликання від 25.01.2008 р.

обрядового формалізму
та рабинської ортодоксії.
В
ході
зустрічі
після ґрунтовного та
всебічного розгляду питання обидві сторони:
як представники общини, так і міської влади та

під час засідання постійної комісії Барської
міської ради з питань земельних відносин

З

у с т р і ч
предс тавників
Барської
районної
єврейської
общини
«Рахамім» з очільником
міста Олексієм Дзісем
відбулася нещодавно під
час засідання постійної
комісії Барської міської
ради з питань земельних
відносин.
Від імені общини до
міського голови звернулися Лариса Рижа,
дружина
керівника
районної єврейської общини Григорія Рижого та
раввін Меджибіжський
Ісраель Мейр Габай із

З

заявою про внесення
змін у рішення 21 сесії 5
скликання від 25.01.2008
р., в якій висловили прохання замінити слово
«будівництво» на «встановлення» (каплички –
ред.). Зазначимо, що вказаним вище рішенням
21 сесії Барської міської
ради 5 скликання від
25.01.2008 р. (прийнятим за каденції Олександра Козака) було надано дозвіл єврейській
общині на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки пло-

агальновідомо,
що
основними
завданнями міліції є забезпечення громадського порядку,
запобігання,
виявлення
та розкриття злочинів, захист прав і свобод громадян від протиправних дій
інших осіб. Очевидно, що
на міліцію покладено дуже
масштабна й надзвичайно важлива для суспільства
функція – підтримання
рівноваги громадського порядку в тих випадках, коли дії
громадян виходять за межі
правомірної поведінки з точки зору адміністративного
та кримінального законодавства. Цивільні й господарські
правовідносини у повноваження органів міліції
не входять.
Однак чомусь так в народі
склалося, що люди звертаються з усіма своїми проблемами до правоохоронних органів і розв’язання
певних господарських питань, з’ясування особистих
інтересів, вирішення яких
згідно нового законодавства відбувається в судовому порядку, покладають на
міліціонерів. Досить часто
правоохоронці не можуть
і не мають права втруча-

л и с т о п а д а
Барська
районна
організація
КПУ
відзначала 96-ту річницю
жовтневої
революції
1917 року.
Під час мітингу серед
прихильників
комуністичної ідеології
лунали припущення, що
місцева влада знищила
пам’ятник Леніну, який

земельної ділянки в
оренду для будівництва
каплички, на що було
затрачено чималі кошти, тому вносити зміни
до рішення і виготовляти інший Проект, який
коштує немало, зовсім
недоцільно.
Крім того, дане питання було розглянуто
й на 45 сесії Барської
міської ради 6 скликання, що відбулася 31 жов-

тня. За наслідками обговорення депутати також
вирішили не вносити
зміни до рішення 21 сесії
міськради 5 скликання
від 25.01.2008 р.
Однак
остаточне
рішення – за барчанами,
які зможуть висловити свою позицію щодо
будівництва каплички
під час проведення громадських слухань.
Алла ЗАВАДСЬКА

раввін Меджибіжський Ісраель Мейр Габай

буд. №8 по вул. Коцюбинського, був похований праведник Дувід
Лайкіс, який вважається
учнем Баал Шем Това,
засновника хасидизму –
містичного відгалуження
юдаїзму, що виникло
на території України у
першій половині 18 ст. як
опозиція до догматично-

земельної комісії, дійшли
консенсусу й вирішили
не вносити зміни у зазначене вище рішення
міської ради, оскільки
це виглядатиме абсурдним з тих міркувань,
що єврейська община
«Рахамім» вже виготовила Проект із землеустрою щодо відведення

Типова капличка, побудована в м. Іллінці

НЕ В КОМПЕТЕНЦІЇ МІЛІЦІЇ
тися у подібні конфлікти, а
от у людей це викликає обурення й невдоволення.
Типова ситуація склалася
в с. Верхівка.
Днями
за
фактом
повідомлення до Барського
райвідділу
міліції
сільського голови Верхівської
територіальної
громади
Григорія Войтова щодо використання певними особами водойми без правовстановлюючих документів
до
Верхівки
прибули
правоохоронці для врегулювання конфліктної ситуації.
Як вдалося з’ясувати
представникам
правоохоронних органів та відділу
Держземагентства в Барському районі, не так давно
верхівчани звернулися до
Верхівської сільської ради
щодо вирішення питання
про недотримання громадянином С. умов використання
водойми, діяльність на якій
він здійснює на підставі доручення, наданого орендарем ставка, громадянином Б.,
який при цьому не дотримує
договору оренди земельної

ділянки із земель водного фонду площею 8,7249
га, укладеного між ним та
сільрадою у березні 2009 р.
в термін на 5 років.
Більше того, користувач водойми, громадянин
С., самотужки регулював
рівень води в ставку та забороняв (!) жителям села
здійснювати
любительську ловлю риби у вихідні й
святкові дні на вудку, ламав
їхнє рибальське приладдя, гонив зі ставка відпочиваючих.
Неодноразові конфлікти загострилися з початком вилову риби – кілька днів тому
користувач, не маючи жодних
правовстановлюючих
документів на використання
водойми, самовільно знизив
рівень води у ставку та почав здійснювати вилов риби,
чим викликав сильне обурення серед сельчан. Внаслідок
ситуації, що склалася, між
жителями с. Верхівка виникла соціальна напруга,
що призвела до конфлікту з
користувачем, врегулювати
який вони вирішили за допомогою міліції.
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височів навпроти районного будинку Рад.
Але, після демонтажу, пам’ятник перевезли на територію комунального підприємства
«Бар-благоустрій».
Там він і зберігається до
цього часу у нормальному стані.
Не думаю, що депутати міської ради будуть

проти того, щоб цей
пам’ятник був встановлений десь у іншому місті.
Для цього повинні бути
ініціатива та бажання
місцевих комуністів.
Сергій Левицький
На фото: пам’ятник
Леніну стоїть
на зберіганні
на території
КП «Бар-благоустрій»

За словами сільського голови Григорія Войтова, на
відкритій сесії сільської ради,
яка відбулася в сільському
Будинку культури, було
прийнято
рішення
про
розірвання договору оренди між сільрадою та громадянином Б. Згодом дане
рішення було опротестовано
районною
прокуратурою.
Після цього сільська рада
подала позов до суду про
розірвання договору оренди,
де справа й знаходиться на
стадії розгляду. Врегулювати
ситуацію можуть і представники Державної екологічної
інспекції Вінницької області
та
обласного
басейного
управління, куди й було направлено звернення від
сільського голови.
А
начальник
відділу
Держземагентства в Барському районі Василь Рощук
зауважив, що дозволу на
спецводокористування ні в
орендаря, ні в користувача
немає, договір оренди на даний об’єкт також відсутній.
Враховуючи вище викладене, вимальовується суть

конфлікту, але при цьому
не зрозумілим залишається
одне – яким боком він
стосується
правоохоронних органів?! Адже дії обох
сторін не виходять за рамки правомірної поведінки з
точки зору адміністративних
та кримінальних норм, і ці
відносини не знаходяться в
компетенції міліції.
Таким чином, вплинути
на ситуацію, що склалася,
стражі порядку не можуть.
І подібні фактори, на жаль,
впливають на формування
думки про міліціонерів, адже
люди іноді не розуміють, що
діяти правооронці повинні
насамперед в межах закону, а не вирішувати певні
господарські питання або
відстоювати чиїсь особисті
інтереси. За словами начальника Барського РВ УМВС
України у Вінницькій області
Павла Кукурудзи, за таких
обставин, які склалися в с.
Верхівка щодо правомірності
використання
водойми,
міліція жодним законом не
уповноважена втручатися в
дії користувачів, орендарів
чи жителів села, адже це
питання не відноситься
до їхньої компетенції.
Алла ЗАВАДСЬКА
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Державна пожежно-рятувальна
частина №16 м. Бара повідомляє
7 листопада о 02.10 год. ночі до Державної пожежнорятувальної частини №16 м. Бара надійшло повідомлення
від підстанції №2 Жмеринської швидкої допомоги про те,
що в м. Бар на сходовій клітці нічного клубу «Патіфон»
виявлено тіло 26-річного чоловіка.
Причини та обставини смерті встановлюються
правоохоронцями.

Барський районний сектор УДСНС
України у Вінницькій області нагадує
правила щодо дотримання вимог
пожежної безпеки в побуті
З настанням осінньо-зимового періоду різко
погіршилася обстановка щодо виникнення пожеж в приватних домоволодіннях громадян. Так, станом на 2 жовтня 2013 року на території Барського району виникло
56 пожеж, при яких загинуло 3 особи: 2 – с. Комарівці,
1 – селище Бар.
Основними причинами пожеж та загибелі людей стали необережне поводження з вогнем власників
домоволодіння, порушення правил пожежної безпеки
під час експлуатації приладів пічного опалення, порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та
експлуатації пічного опалення і необережність під час
куріння.
Тільки протягом жовтня поточного року на території
Барського району сталося 8 пожеж та загорянь, якими
громадянам було нанесено збитків на суму більше 65 тис.
грн.
Щоб дане лихо не спіткало вашу родину просимо дотримуватись таких правила щодо дотримання вимог
пожежної безпеки в побуті:
- перш ніж розпалити піч чи грубу перевірте, чи немає
в димоході тріщин;
- перед топкою до підлоги прибийте металевий лист
розміром 50 см. на 70 см.;
- не розпалюйте дрова в печі або грубі гасом чи бензином;
- не сушіть дрова та білизну біля грубок та печей;
- ні в якому разі не користуйтесь несправними електричними обігрівальними приладами;
- не використовуйте в електричних апаратах захисту,
які розташовані в електричних лічильниках, саморобні
плавкі вставки – «жучки»;
- не користуйтесь несправними електричними приладами;
- не залишайте без догляду увімкнені електроприлади
та розпалені печі;
- не доручайте нагляд за печами та електроприладами
малолітнім дітям;
- пам’ятайте, що кинутий непогашений недопалок або
сірник можуть призвести до пожежі;
- не захаращуйте горища, не зберігайте на них сіно, солому;
- не перевантажуйте електричними приладами електромережу;
- не користуйтеся камінами кустарного виробництва;
- не залишайте дітей без догляду.
- пам’ятайте, що нехтування правилами та вимогами правил пожежної безпеки призводить
до трагічних наслідків.
З повагою, т. в. о. начальника
Барського районного сектора УДСНС України
у Вінницькій області Сергій Кучерук
ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ БУДЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕНО КВАЛІФІКОВАНИМИ
ТА ПРОФЕСІЙНИМИ ЛІДЕРАМИ
Вже п’ять років поспіль Школа вищого корпусу
державної служби, утворена у жовтні 2008 року, здійснює
надзвичайно потрібну роботу – створює безперервну
дискусійну платформу для розвитку висококваліфікованої
управлінської когорти керівників-лідерів на державній
службі.
Відправною точкою реформування Школи стало схвалення у 2010 році Кабінетом Міністрів України Концепції
формування та розвитку вищого корпусу державної служби, що забезпечить поліпшення якості та ефективності
державного управління.
Ключовим продуктом Школи є впровадження річної
тренінгової програми розвитку лідерства для державних
службовців першої та другої категорії посад державних
органів, на які поширюється дія Закону України «Про державну службу».
Одним з яскравих досягнень впровадження річної
тренінгової програми є здійснення Програми розвитку
лідерства – 2012 на центральному та регіональному рівнях.
Управління державної служби
Головдержслужби України у Вінницькій області

Офіційно
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Оголошення про проведення конкурсу
на право оренди нерухомого майна, що
належить до комунальної власності міста
Барська міська рада оголошує конкурс на
право оренди нежитлового приміщення загальною площею 64,7 м², що знаходиться в
м. Бар по вул. Пролетарській, 3 /ІІІ поверх/.
Для участі в конкурсі учасникам
необхідно на адресу міської ради (м.Бар,
вул.Пролетарська, 6) надати наступні документи: заяву відповідного змісту на
ім’я міського голови, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП,
копії паспорта та довідки про присвоєння
ід.номера (для ФОП), декларацію (копію
звіту) про доходи для фізичних осіб, Статуту/Положення, належним чином оформлену довіреність, видану представнику
юридичної особи, баланс підприємства,
звіт про фінансові результати та їх виконання, розшифровку дебіторської та
кредиторської заборгованості із зазначенням дати їх виникнення (для юридичних
осіб), копія наказу або розпорядження про
призначення керівника юридичної особи,
копія довідки платника податку, відомості
про фінансове становище учасника конкурсу для юридичних осіб, цінову пропозицію.
Термін оренди – 2 роки 11 міс.
Основним критерієм визначення переможця конкурсу є максимальний розмір
орендної
плати
при
обов’язковому

забезпеченні
виконання
інших
умов конкурсу.
Стартова ціна визначається в залежності
від виду діяльності орендаря згідно рішення
29 сесії Барської міської ради 6 скликання
від 28.09.2012р. «Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності
територіальної громади м. Бар», виходячи із ринкової вартості 1 м2 приміщення
в розмірі 1887,61 грн.
Прийняття документів здійснюється
протягом 14 календарних днів починаючи
з дати публікації в газеті.
Кінцевий термін прийняття документів
від заявників на участь в конкурсі – 22 листопада 2013 року. Конкурсну документацію
слід подавати у запечатаних конвертах з
відміткою «На конкурс щодо права оренди
майна /вул. Пролетарська, 3/» за адресою:
м.Бар, вул. Пролетарська, 6.
Конкурс буде проведений 28 листопада
2013 року о 10:00 год. в приміщенні міської
ради за адресою: м.Бар, вул. Пролетарська, 6 на І поверсі, в кабінеті заступника
міського голови.
Додаткова інформація за телефоном: 2-2532 (відповідальні особи: керуючий справами
виконавчого комітету Логінова Л.Г., начальник відділу ПСЗ Орищук С.Ю.)

З СЕСІЇ БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗАТВЕРДЖЕНО РОБОЧИЙ ПРОЕКТ ПО РЕКОНСТРУКЦІЇ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ
Барська міська рада шостого скликання на стини вулиці Монастирська (від перехрестя з
черговій 45-й сесії, яка відбулася в останній вулицею Святого Миколая біля автостанції до
день жовтня поточного року, затвердила про- перехрестя з вулицею Святого Миколая біля
ектно-кошторисну документацію по робо- будинку М.Коцюбинського».
чому проекту «Реконструкція дорожнього
Згідно ПКД вартість робіт по реконструкції
покриття та системи зливної каналізації ча- дорожнього покриття складе 1807999 грн.
МІСЬКРАДА МАЄ НАМІР ПРОДАТИ КОТЕЛЬНЮ НА АУКЦІОНІ
Міська рада затвердила звіт про незалежну оцінку нежилого приміщення котельні
з димовою трубою (в місті цю котельню називають «Оксана») загальною площею 202,6 кв. м., розташованої в м. Бар по
вул. Рози Люксембург, 70А.

Вона буде відчужена шляхом продажу
на аукціоні на підставі договору про проведення аукціону, укладеного з відповідною
організацією.
Стартова ціна об’єкта – 305 тис. грн.
(без ПДВ).

МІСЬКА РАДА РОЗГЛЯНУЛА БІЛЯ СОТНІ ЗЕМЕЛЬНИХ ПИТАНЬ
45 сесія Барської міської ради шостого
скликання своїми рішенням и від 31 жовтня
2013 року розглянула висновки постійної
комісії міськради з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.
Рішення
стосувалися
затвердження
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для
оформлення права власності (постійного
користування, на умовах оренди, земельного сервітуту). Всього цю документацію для
будівництва та обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
та для гаражного будівництва отримало 34
жителів міста. Ще двом громадянам було
передано в приватну власність земельні
ділянки для ведення особистого селянського
господарства (одному - на умовах оренди).
Четверо громадян та споживче товариство
«Барчанка» отримали рішення про затвердження техдокументації із землеустрою, що
посвідчують право користування земельними ділянками на умовах оренди.
Також, міська рада затвердила технічну
документацію із землеустрою для оформлення права комунальної власності на земельні
ділянки по вул. Пролетарська,53 площею
0,2760 га для обслуговування будівлі «Комплекс по обслуговуванню автотраспорту»,
по вул. Буняковського, 11Б площею 0,1051
га для обслуговування танцювального майданчика та по вул. Буняковського площею
0,6153 га для обслуговування нежитлового
приміщення.
Ще 28 громадян, підприємств, установ та організацій міста отримали до-

зволи міської ради на виготовлення
технічних документацій із землеустрою,
в т.ч. територіальній громаді міста Бар
для оформлення права комунальної
власності на земельну ділянку по вул..
Медвецького орієнтовною площею 12,0 га
для індивідуальної житлової забудови і
Барській районній раді на земельну ділянку
на майдані Святого Миколая у м.Бар
орієнтовною площею 0,15 га для обслуговування будівель органів державної влади.
Рішенням міської ради 15 громадян
включено в списки щодо виділення земельних ділянок для будівництва житлових
будинків та гаражів. На даний час у списках для будівництва житлових будинків
перебуває 871 особа, а для будівництва
гаража – 456 осіб.
У зв’язку з тим, що ТОВ «БАЛКИ
ІНВЕСТ 1» відмовилося від земельної
ділянки орієнтованою площею 16,3 га,
розташованої зліва від траси Бар-Антонівка
за технічним станом, міська рада надала
дозвіл цьому підприємству на виготовлення проекту із землеустрою щодо відведення
земельної ділянки в оренду орієнтовною
площею 15,0 га по вул. Червоноармійська
для будівництва електростанції з використанням енергії сонця за рахунок
земель запасу.
На сесії міської ради були розглянуті
й інші земельні питання. Зокрема було
вирішено відкликати з Вінницької обласної
ради звернення щодо визначення Барської
районної організації Українського товариства мисливців та рибалок користувачем
гідрологічного заказника «Барський».
Підготував Сергій ЛЕВИЦЬКИЙ
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Жит тя з близька

№45 (626)

Місто б’є у бюджетний набат:
(Закінчення.
Початок на 1 стор.)
аблокованими казначейством залишаються і платежі по оплаті за
технічну документацію по
грошовій оцінці землі м. Бар
(16,0 тис. грн.),
Крім того, «замороженими» Державною казначейською службою є платіжні
доручення по комунальних
підприємствах міської ради
в сумі 1105,1 тис. грн.: на, рахунку КП «Бар-благоустрій»
– 774,1 тис. грн. (а саме:
придбання сміттєвоза –
100,0 тис. грн., снігоочисної
машини – 100,0 тис. грн., лавок – 50,0 тис. грн., ліхтарів

З

«Бар благоустрій» з вивозом
тве6рдих побутових відходів
у зв’язку з тим, що бюджетні
установи міста заборгували
30,0 тис. грн., які знаходяться на казначейських рахунках, та оплата по яких не
здійснюється.
Таким чином, Бар, а разом із ним і всі барчани,
опинилися в бюджетному
полоні, створеному Державною казначейською службою
України.
У свою чергу, в. о. начальника управління Державного казначейства в
Барському районі Людмила Каськун зазначила, що
фінансових
зобов’язань

міський голова Олексій Дзісь інформує
про виконання видатків по Барській міській раді

– 40,0 тис. грн., проведення
капітального ремонту дороги вул. Соборна та поточного ремонту доріг міста
– 484,1); на рахунку КП «Барводоканал» – 75,0 тис. грн.,
що є внесками в статутні
фонди; на рахунку КП «Баркомунтепло» – 188,7 тис.
грн. (будівництво котельні
по
вул.
Р.Люксембург,
68);
КП
«Барське
будинкоуправління» – 67,3
тис. грн. (на ремонт покрівлі
будинку Соборна, 23).
Як відзначив міський голова Олексій Дзісь, виступаючи перед депутатами
міськради, завідуючими дитячими садочками міста й
керівниками комунальних
підприємств, у зв’язку з важким фінансовим становищем міська рада була вимушена провести скорочення
посад: заступника міського
голови, двох охоронників.
Є вільна вакансія посади
водія, тому що немає коштів
на придбання паливно-мастильних матеріалів, ремонт
автомобіля, не оголошується
конкурс
на
вакансії
архітектора та економіста.
Більше того, в зв’язку з
невиконанням дохідної частини бюджету немає змоги надавати фінансову допомогу на лікування (на
протязі 2012–2013 року подано 41 заяву від громадян
міста). Не задоволеним залишилося звернення спілки
воїнів-інтеранціоналістів на
встановлення
пам’ятника
та надання матеріальної допомоги членам спілки на
лікування.
Також є проблеми в КП

в
Держказначействі
зареєстровано набагато менше, а названі мером суми стосуються, за її словами, швидше юридичних зобов’язань.
Крім того, Л.Каськун запевнила, що відповідно до указу Президента від 13.04.2011
року №460/2001 «Про положення про державну казначейську службу України»
казначейство здійснює через систему електронних
платежів
Національного
банку України розрахункову
касу обслуговування абсолютно всіх розпорядників
та одержувачів бюджетних
коштів та інших клієнтів, а
також управляє ліквідністю
субрахунків єдиного казначейського
рахунку.
Функціонування
даного рахунку зафіксовано в
положенні «Про єдиний казначейський рахунок» та затверджено наказом Державного казначейства України
від 26.06.2002 року №122.
Враховуючи вимоги статей
48, 51, 55 Бюджетного кодексу
України управліннями Держказначейства в першу чергу
забезпечується ліквідність
єдиного казначейського рахунку та недопущення виникнення заборгованості по
захищеним видаткам. Тому
першочергово
спрямовуються всі кошти на виплату
заробітної плати та інших
захищених видатках, а вже
все інше – по мірі ліквідності
казначейського
рахунку.
Також вона повідомила,
що на сьогоднішній день
в управлінні Державного
казначейства є велика маса
таких платежів, від яких за-

лежить підготовка до опалювального сезону. Вцілому
таких платіжних доручень
по Барському району накопичилося на суму понад 800
тис. грн. А щодо прогнозів
ситуації, що склалася, Людмила Каськун зауважила,
що фінансову ситуацію в
країні спрогнозувати важко, тому все залежатиме від
Державної
казначейської
служби України (центру),
яка направлятиме кошти в
області, а ті, у свою чергу – в
райони.
Однак у пересічного громадянина складається думка, що Державне казначейство України – це своєрідна
держава в державі (вона
навіть має свій прапор,
гімн, герб). І при існуючому
на сьогодні фінансовому
становищі
складається
враження, що цей штучно створений державний
механізм виконує гальмівну
функцію по відношенню
до системного розвитку
всіх територіальних громад
нашої держави…
При цьому слід зазначити, що проблема із блокуванням
казначейством
коштів місцевих бюджетів
виникає в Україні не вперше. Але поступово вона стає
все масштабнішою. Причини
затримок експерти називають дві: відсутність коштів
у Держбюджеті (проблеми з
виконанням дохідної частини) та необхідність погашення зовнішніх і внутрішніх
державних
боргових
зобов’язань. Але головна
проблема полягає у тому, що
Кабмін заліз у кишеню до
місцевих бюджетів.
Крім того, така ситуація
не поодинока в державі.
В Асоціації міст України,
куди входить і місто Бар,
відзначають, що вже майже рік, казначейства блокують рахунки міських
адміністрації. Зовсім не
виділяються кошти на так
звані незахищені статті.
Ситуація доходить до абсурду. Деякі міста змушені
брати кредити в банках,
щоб розплатитися по своїх
зобов’язаннях, маючи на рахунках гроші.
Як повідомив на сесії
міської ради керманич міста
Олексій Дзісь, нещодавно
Асоціація міст України звернулася до Мінфіну України
з проханням врегулювати
проблеми з казначейським
обслуговуванням місцевих
бюджетів. Відповідний лист
Міністру фінансів з проханням вирішити проблему затримок та блокування
Державною казначейською
службою України платежів
органів місцевого самоврядування направлено 23 жовтня. У листі йдеться:
«З середини липня 2012
року територіальні органи
Державної
казначейської
служби України фактично блокують проведення
платежів органів місцевого

самоврядування за видатками місцевих бюджетів.
При наявності достатнього фінансового ресурсу
в місцевих бюджетах на
теперішній час залишаються
непогашеними значні обсяги
бюджетних зобов’язань.
Якщо в червні–серпні
2012
року
блокувалися
відносно незначні суми, то
в IV кварталі їхній обсяг
став обчислюватися сотнями мільйонів. Тільки за
даними більш ніж 120 міст,
що надіслали до Асоціації
міст України відповідну
інформацію,
станом
на
4 листопада 2012 року
були заблоковані майже 1
млрд. грн. коштів місцевих
бюджетів. Екстраполювання
цього показника на всі органи місцевого самоврядування свідчить, що станом
на кінець ІV кварталу 2012
року було заблоковано 3–4
млрд. грн. коштів місцевих
бюджетів.
Таке блокування платежів
триває і в 2013 році. Так, за
даними від 139 міст, в тому
числі й м. Бара, станом на
жовтень 2013 року майже 1,6
млрд. грн. коштів місцевих
бюджетів залишалися заблокованими. Екстраполювання
цього показника на всі органи
місцевого самоврядування
дає підстави стверджувати,
що на даний час заблоковано
більше 6 млрд. грн. коштів
місцевих бюджетів. Слід зазначити, що в усіх містах
незалежно від категорії (обласного чи районного значення) та регіону блокуються всі незахищені статті
видатків місцевих бюджетів.
Необхідно зазначити, що за
літні місяці обсяг заблокованих коштів зріс в три рази, а

та фінансової дисципліни.
Слід
зазначити,
що
відповідно до ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
міський голова є розпорядником бюджетних коштів
і використовує їх лише за
призначенням, визначеним
міською радою, та згідно зі
ст. 78 Бюджетного кодексу
України органами Державної
казначейської
служби
здійснюється виключно казначейське обслуговування
місцевих бюджетів, тобто
втручання органів Державного казначейства у порядок
фінансування видатків за
призначенням, визначеним
міською радою, є неприпустимим.
Неможливість
проведення розрахунків бюджетних установ за товари та
отримані послуги спричиняє
дефіцит обігових коштів
підприємств – надавачів цих
послуг і, як наслідок, виникнення соціальної напруги
в трудових колективах. Через несвоєчасне виконання фінансових зобов’язань
розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
виникають штрафи і пені,
оплата яких не передбачена в
бюджетах міст. Це може призвести до соціального вибуху в суспільстві, оскільки
від вчасного фінансування
вищезазначених
видатків
залежить
забезпечення
життєвонеобхідних потреб
людини.
Таким чином, склалася парадоксальна ситуація,
коли навіть міста, які в
умовах гострого дефіциту
місцевих бюджетів знайшли кошти на хоч якесь
фінансування ЖКГ, дорож-

в. о. начальника управління Державного казначейства
в Барському районі Людмила Каськун повідомляє про
фінансові зобов’язання, зареєстровані в Держказначействі

по деяких населених пунктах
тривалість затримок досягла
150 календарних днів (майже
5 місяців).
При наявності достатнього фінансового ресурсу в місцевих бюджетах на
теперішній час залишаються
непогашеними значні обсяги бюджетних зобов’язань.
Затримки та блокування
платежів місцевих бюджетів
є грубим порушенням з
боку органів Державної
казначейської
служби
України положень діючого
бюджетного законодавства

нього господарства, утримання бюджетних установ,
не можуть ними скористатися, оскільки Держказначейство не пропускає ці кошти
для здійснення необхідних
проплат.
Такий спосіб підтримки
ліквідності єдиного казначейського рахунку не
може не чинити негативного впливу на якість життя в більшості населених
пунктів, а наслідки від цього органам місцевого самоврядування доведеться ще
довго виправляти.
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казначейство блокує рух коштів
Враховуючи
вищезазначене,
Асоціація
міст
України звертається до
Вас з проханням сприяти у
вирішенні проблеми забезпечення Державною казначейською службою України
своєчасного та в повному
обсязі проведення платежів
з місцевих бюджетів.»
Крім того, у зв’язку з численними зверненнями до
АМУ регіональних відділень
органів місцевого самоврядування щодо недотримання встановлених строків
фінансування
видатків
місцевих бюджетів внаслідок
незадовільного стану казначейського обслуговування,
23 жовтня Асоціація міст
України направила листа до
Голови Комітету Верховної
Ради України з питань
бюджету.
У листі АМУ звертається
з
проханням сприяти у
вирішенні проблеми затримок та блокування Державною казначейською службою
України платежів органів
місцевого самоврядування
та пропонується проведення Комітетських слухань з
вищенаведеної проблеми.
Не можна залишати поза
увагою і той факт, що 23 жовтня на засіданні Комітету
Верховної Ради з питань
бюджету прийнято рішення
про спрямування місцевим
бюджетам додаткової дотації
у розмірі 2 млрд. грн. на
оплату праці працівників
бюджетних установ.
Нагадаємо, що раніше
Асоціація міст України неодноразово зверталася до
Міністра фінансів України
та Голови Комітету ВРУ
з питань бюджету щодо
необхідності
забезпечення
місцевих
бюджетів
фінансовими ресурсами для
здійснення видатків закладів
на виконання делегованих
державою повноважень.
За даними Аналітичного
центру АМУ, в Державному бюджеті на 2013 рік закладено значний дефіцит
ресурсів місцевих бюджетів

на виконання делегованих
державою
повноважень.
При прийнятті місцевих
бюджетів органи місцевого
самоврядування намагалися компенсувати зазначений
дефіцит за рахунок власних
доходів, відволікаючи кошти з фінансування місцевих
програм ЖКГ, благоустрою
тощо. Однак навіть ці заходи
не дозволили повністю компенсувати цей дефіцит.
За
результатами
ІІІ
кварталів
2013
року
Асоціацією міст України
зібрано інформацію щодо
незабезпеченості від 134
міст, в тому числі й Бара.
З цієї інформації виходить, що незабезпеченість
місцевих бюджетів на виконання делегованих повноважень (в першу чергу
по зарплаті, комунальним
послугам та енергоносіям
у бюджетній сфері) лише
зазначених міст складає
більше 7,5 млрд. грн. Основна частина незабезпеченості
припадає на місцеві бюджети міст-обласних центрів
(майже 5 млрд. грн.).
В той же час, найбільший
відсоток незабезпеченості
відповідно до загального
обсягу місцевого бюджету
наявний в містах обласного та районного значення
– 27,3%. Слід зазначити, що
такі обсяги незабезпеченості
в містах наявні навіть після
відволікання майже 5,4 млрд.
грн. власних ресурсів з т. зв.
ІІ кошика на забезпечення
виконання делегованих державою повноважень.
Таким чином, на останній
квартал 2013 року органи
місцевого самоврядування
незабезпечені фінансовими
ресурсами на оплату праці,
розрахунки за енергоносії
та
комунальні
послуги
закладів бюджетної сфери.
Необхідно звернути увагу
на те, що в 2012 році склалася аналогічна ситуація з
забезпеченням делегованих
повноважень, але тоді для
вирішення вищеописаних
проблем Урядом до місцевих

бюджетів було спрямовано
майже 7,5 млрд. грн. додаткових трансфертів.
Таким чином, казначейство спорожнило спеціальні
фонди бюджетів, відтак,
органи місцевого самоврядування не можуть використати власні кошти. Як
наслідок – соціальна та житлово-комунальна сфери є
непрофінансованими.
Кошти на захищені статті
– зарплати, енергоносії
якось ще проплачують, але
на ремонти, благоустрій –
ні. Якщо раніше люди змагались, то на сьогоднішній
день – відмовляються. Як
підрядники можуть працювати, якщо казначейство не проводить кошти?
Тому влада міста не має
можливості рухатися далі

досягла свого апогею. За
наявності коштів на рахунках
міського бюджету казначейство не проводить платежі
за необхідними видатками,
блокуючи вирішення важливих питань життєдіяльності
міста, оскільки за відсутності
чітких строків оплати розпорядникам бюджетних коштів
щоразу стає важче знайти постачальників товарів,
робіт і послуг належної
якості та помірної ціни.
За прогнозами Центру
економічних і політичних
досліджень імені Разумкова
(Київ), проблеми в Україні
тільки загострюються, а
борги перед бюджетниками
– збільшуються, бо «в уряду немає реальних грошей,
щоб виконати всі соціальні
зобов’язання».

Під час 45-ї сесії Барської міської ради 6 скликання

та проводити нові роботи
для забезпечення належного
функціонування нашого м.
Бара. Іноді підприємці, які
йдуть назустріч місту, виконують певні роботи, однак
потім місяцями не можуть
отримати свої кошти – через
таку ситуацію вони, звісно,
надалі відмовляються будьщо робити на замовлення
міської ради, знаючи, що можуть знову виникнути проблеми з казначейством.
Таким чином, можна
констатувати, що існуюча
ситуація з проведенням бюджетних платежів у Державному казначействі сьогодні

Отже,
ми
на
разі
перебуваємо в ситуації, коли
місцеве самоврядування в
Україні практично знищене, коли міста втратили всі
фінансові повноваження і
пограбовані казначейством,
міські голови та депутати
міських рад вже не можуть
мовчати.
Видається дивним і той
факт, що згідно з чинним
законодавством,
міста,
укладаючи угоди з виконавцями ремонтних робіт,
мають оплатити 30% від
вартості проекту виконавцям для закупівлі матеріалів,
підготовки тощо, натомість

органи казначейства такі
проплати затримують, мовляв, на єдиному казначейському рахунку немає грошей.
Також виникає питання:
куди саме поділися кошти
місцевих бюджетів, які реально надійшли на єдиний
казначейський
рахунок?
Якщо вони використані з
іншою метою, ніж встановлено бюджетом, тоді це є
нецільовим
використанням бюджетних коштів,
що тягне за собою карну
відповідальність.
Крім того, не треба думати, що уряд не володіє
ситуацією на місцях – сам
Прем’єр нещодавно визнав, що Держказначейство
блокує кошти для оплати
інфраструктурних робіт у
низці міст України. Чиновник пояснив це складною
економічною
ситуацією
в країні. «Казначейство в
першу чергу перераховує
гроші на виплати пенсій,
зарплат, соціальних допомог,
виплати
за
зовнішніми та внутрішніми
зобов’язаннями і вже потім
оплачує всі інші платежі, які
щодня здійснюються казначейством. Тому по незахищених статтях іноді виникають
певні затримки», – написав
Прем’єр-міністр
Микола
Азаров на Facebook.
Таким чином, барчани
повинні зрозуміти, в якому
становищі перебуває нині
міська влада, і піти їй на
зустріч, адже реалізувати
усі намічені плани стосовно
стратегічного розвитку міста
Бар міські чиновники просто не мають можливості,
як і не мають важелів впливу на ситуацію, що склалася…
Сподіватимемося,
що в країні стабілізується
економічна ситуація і Державна казначейська служба відповідно до закону
приступить до виконання
своїх обов’язків, а влада
м. Бара матиме змогу втілити
в життя стратегію розвитку
нашого міста.
Алла ЗАВАДСЬКА

НЕ ЗАБУВАЄМО ПРО ВЕТЕРАНІВ

В

се далі й далі ми
віддаляємося у часі
від історичної, героїчної
події
–
визволення
України від німецькофашистських загарбників.
Старі стали ветерани –

свідки історії, з кожним роком все менше збирається
їх на святкових заходах.
Але ми повинні пам’ятати,
що ціною величезних
жертв та неймовірних зусиль вони здобули таку

довгоочікувану Перемогу.
Забувати про це не маємо
права. Наш обов’язок –
пам’ятати про тих, хто загинув, і турбуватися про
тих, хто залишився в живих.
Аби ветерани завжди
відчували
увагу
та піклування голова
районної ради ветеранів
України Надія Кузнєцова
спільно з головою міської
ради ветеранів України,
ВВв,
Збройних
Сил
України Юрій Шаповаловим часто відвідують
їх, підтримують, допомагають. Ось і нещодавно
до жителя м. Бара Максима Васильовича Мосендза, учасника бойових

дій 1941–1945 років, нагородженого
Орденом
Вітчизняної ІІ ст., медалями «За відвагу», «За визволення Варшави», «За
взяття Берліна» та «За перемогу над Німеччиною у
Великій Вітчизняній війні
1941–1945 рр.», завітали
керівники ветеранських
організацій, аби огорнути увагою та теплом,
висловити слова пошани
і подяки за неоціненний
подвиг, здійснений в ім’я
Перемоги над фашистським ворогом, а також побажати йому ще довгих
світлих років у мирі, щоб
довгим та щасливим був
життєвий шлях.
Нинішні літні люди

є
останніми
носіями
класичної культури межі
ХІХ–ХХ століть, того
часу, в якому понад усе
були честь, вихованість,
толерантність – ті духовні
якості,
завдяки
яким
вони гідно пройшли крізь
всі жахи тоталітаризму,
голодоморів, репресій та
війн. Їхнє найбільше багатство – досвід, знання, вміння, мудрість. Але
найголовніше – те, що
це покоління тих, хто на
фронті чи в тилу, вистояли і зробили найбільший
внесок
у
розгром
гітлерівського фашизму.
Про це ніхто не мусить забувати!
Алла ЗАВАДСЬКА

8 лис топа да 2013 р.
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Сергій Невольчук: Органи прокуратури ступили на шлях
реформ та глибокої модернізації у напрямку до євроінтеграції

Н

а
сучасному
етапі
розвитку кримінальної юстиції
прокурорсько-слідчі
підрозділи
потребують
комплексного
реформування, рішення про скасування системи прокурорського слідства давно
вже прийнято на законодавчому рівні, а питання
його втілення у життя є
справою часу. Генеральний
прокурор України Віктор
Пшонка ставить перед органами прокуратури завдання – привести слідчий
апарат
у
відповідність
до вимог Кримінальнопроцесуального кодексу.
Так, на початку жовтня поточного року в
Генеральній
прокуратурі
України відбулося розширене засідання, рішенням якого затверджено пропозиції
щодо зміни у структурі та
штатному розписі слідчих
органів
прокуратури
України відповідно до вимог КПК. Адже з часу прийняття Конституції України,
виконання функції досудового розслідування набуло
тимчасового характеру, а
правове регулювання неодноразово змінювалось.
Виходячи з Перехідних положень Конституції, ключовою подією, яка позбавить прокуратуру слідчих
повноважень, має стати
формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.
Крім того, з прийняттям
нового
Кримінальнопроцесуального
кодексу визначено чіткі часові
межі остаточної реформи
слідства – не більше п’яти
років з часу набуття ним
чинності. До того часу
прокуратура
продовжуватиме виконувати свою
функцію. Однак зараз, за
словами
генпрокурора
В.Пшонки, постало питання
ефективності прокурорського слідства і відповідності
його системи кримінальнопроцесуальному законодавству.
Відповідно до вимог
КПК,
система
слідчонаглядових
підрозділів
має базуватися на двох
принципах: по-перше –
ліквідація слідчих посад у
міськрайпрокуратурах та
об’єднання слідчих в одному слідчому підрозділі
в області, по-друге –
розмежування
слідчої
діяльності та процесуального керівництва. Такий підхід максимально
наближає
існуюче
співвідношення
слідчих
і наглядових підрозділів
до моделі, запровадження
якої об’єктивно вимагає
новий
Кримінально-

процесуальний кодекс та
євроінтеграційний процес
вцілому.
Відтак, з метою проведення комплексного реформування органів прокуратури нещодавно Генеральною
прокуратурою
України
реорганізовано
Головне
управління з розслідування
особливо важливих справ
та створено Головне слідче
управління. Крім того,
колегією
Генеральної
прокуратури
прийнято рішення про створення Головного управління
наглядової діяльності у
кримінальних провадженнях слідчих органів прокуратури, а також утворено
управління процесуального
керівництва у кримінальних
провадженнях Генеральної
прокуратури України.
Все це говорить про
те, що на сьогодні ми
спостерігаємо
зміни
у
всій системі кримінальної
юстиції. І в першу чергу це
стосується процесуального законодавства, а найближчим часом Верховною
Радою України планується
ухвалення нового Закону України «Про прокуратуру», який відповідає
зобов’язанням, що взяла на
себе наша держава у зв’язку
з інтеграцією у європейське
співтовариство. Усі ці зміни
та практика роботи в умовах нового кримінального
процесуального
законодавства
обумовлюють
необхідність
оптимізації
організаційного устрою та
функцій прокуратури. Реформування кримінальної
юстиції і реформа правоохоронних органів вимагають від прокуратури прогресивних рішень та кроків.
Одним із таких кроків
є утворення в структурі
прокуратури
області
управління
процесуального
керівництва
у
кримінальних провадженнях. До його складу входять два відділи – процесуального
керівництва
у кримінальних провадженнях та організаційнометодичний.
Прокурори
першого з них здійснюють
нагляд за додержанням
законів під час проведення
досудового розслідування
слідчими
прокуратури
у формі процесуального
керівництва.
Щодо нової структури слідчого підрозділу,
то в основу покладено
однорівневу модель. А саме:
слідчих об’єднано в одному
слідчому відділі, який, до
речі, розміщено у м. Вінниці
по просп. Космонавтів,
26. Одночасно ліквідовано
слідче управління прокуратури області, скорочено
посаду слідчого в особливо

важливих справах та посади
слідчих і старших слідчих
районних прокуратур. Безпосередньо на місцях, тобто
у районах, по два слідчих
працюватимуть у так званих
«кущових» відділах. Так,
наприклад, до Жмеринського куща входитимуть
Жмеринський, Барський,
Тиврівський, Шаргородський, Тульчинський і Муровано-Куриловецький; до
Хмельницького – Хмельницький,
Козятинський,
Калинівський, Літинський
та Погребищенський райони; до Немирівського
– Немирівський, Липовецький,
Оратівський,
Іллінецький, Гайсинський;
до Могилів-Подільського –
Могилів-Подільський,Чернівецький,
Томашпільський,
Ямпільський
і
Крижопільський; до Тростянецького
–
Тростянецький,
Бершадський,
Теплицький, Піщанський і
Чечельницький райони.
Необхідність
цього
об’єктивно зумовлюється
зміною
підслідності
кримінальних
правопорушень слідчим органів
прокуратури та потребою в оптимізації регулювання
навантаження
на них. Адже, як зазначає
Генеральний
прокурор
України, ключовою подією,
яка позбавить прокуратуру слідчих повноважень, є
формування системи досудового слідства і введення в
дію законів, що регулюють
її функціонування.
На сьогодні штат новоутворених
структурних
підрозділів укомплектований повністю. Так, під час
реорганізації перепризначено 49 прокурорсько-слідчих
працівників, які обіймали
посади, що скорочені, до
прокуратури
області
з
міськміжрайпрокуратур переведено 15 прокурорськослідчих працівників, у
тому числі 10 – на посади
старших слідчих слідчого
відділу. Хочу зауважити,
що перед призначенням ретельно вивчалися їх ділові
та моральні якості, стаж
роботи,
компетентність,
відданість справі тощо.
Таким чином, в апарат прокуратури області
переведено
професійно
підготовлених,
компетентних, принципових і
добросовісних працівників,
які здатні досягти позитивних результатів у
прокурорсько-слідчій
діяльності, мають стаж роботи в органах прокуратури
не менше трьох років.
Наказом
Генерального
прокурора
України
у структурі та штатному розписі прокуратури
області ліквідовано слідче

управління та скорочено
35 посад слідчих у прокуратурах районного рівня.
Поряд з цим, чисельність
слідчого відділу прокуратури області збільшено до
18 посад. Також створено
управління процесуального
керівництва у кримінальних
провадженнях прокуратури
області у складі відділу процесуального
керівництва
в
кримінальних
провадженнях
прокуратури
області та організаційнометодичного відділу. Таким чином, у прокуратурах
районного рівня практично ліквідовується функція
досудового слідства, окрім
прямо передбачених КПК
України випадків проведення окремих слідчих дій чи
участі у них процесуальних
керівників.
Слід відзначити, що питання оптимізації структури
слідчо-наглядових
підрозділів на сьогодні є
вкрай актуальним. Роботу в цьому напрямі можна
віднести до першочергових
завдань, з огляду на обраний нашою державою курс
європейської
інтеграції
та прийняті зміни у сфері
кримінальної юстиції. Враховуючи вимоги сьогодення, в умовах реформування органи прокуратури
керуються такими принципами, як оптимізація
співвідношення
потреб
та
інтересів
людини,
суспільства й держави, і головне – безумовне дотримання вимог Конституції та
законів України.
Якщо
обговорювати
дане питання крізь призму
євроінтеграційних намірів
нашої держави, то, перш за
все, слід наголосити на тому,
що Венеціанська комісія
позитивно оцінила новації
у нормотворчості. Відтак,
прогнози
вітчизняних
е кс п е р т і в - п р а в о з н а в ц і в
справдилися: Європейська
комісія «За демократію через право», більш відома
як Венеціанська, загалом
позитивно оцінила президентський проект реформування системи української
прокуратури – експерти
комісії відзначили, що поданий
Україною
закон

«Про прокуратуру» містить
більше раціональних і прогресивних норм порівняно
з попередніми законопроектами. При цьому один з
доповідачів, пан Туорі, наголосив і на важливому
політичному значенні цього
документа, позаяк реформа
органів прокуратури – одна
з ключових вимог ЄС на
шляху євроінтеграції нашої
держави, а тому неодмінно
постане в порядку денному
Вільнюського саміту.
Європейські фахівці в
галузі права зазначили, що
проект – лише гарна база
для завершення реформи
української
прокуратури, а тому виокремили в
документі питання, які, на
їхню думку, потрібно вдосконалювати. Зокрема вони
вважають, що гарантій
незалежності прокурорів
від свого ж керівництва в
законі виписано недостатньо. Також законопроект
не виключає можливості
звільнення
генерального
прокурора за політичними
мотивами, що дає змогу
впливати на його позицію
і переконання як Верховній
Раді, так і главі держави, думають європейці.
Комісія наполягає, що
вже наступний український
парламент має внести зміни
в розділ Конституції про
прокуратуру, прибравши
звідти право прокурорів
представляти
інтереси
фізичних осіб, обмежити
право президента звільняти
генпрокурора і позбавити
Верховну Раду права висловлювати йому недовіру. Причому голова Венеціанської
комісії Джанні Буккікіо
наголошує, що «підготовка
цих правок у Конституцію
не повинна перешкоджати
ухваленню закону про прокуратуру в рамках чинних
конституційних повноважень».
В цьому аспекті слід
ще раз наголосити на
тому, що зміни, які пропонуються
проектом
закону
«Про
прокуратуру» – обґрунтовані вимогами сьогодення і необхідні.
Сергій НЕВОЛЬЧУК,
прокурор Барського району,
старший радник юстиції
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О слово! Будь мечем моїм! Ні, сонцем стань! Вгорі спинися,
Осяй мій край і розлетися Дощами судними над ним. (Олександр Олесь)
9 листопада – Де нь у країнської
писемності та мови
БАР
Бар – моє прекрасне місто…
Воно, немов з квіток намисто,
Вплелося в карту України –
Моєї неньки-Батьківщини.
Було це місто промислове,
Заводи, фабрики й будови
В нім зводились щороку.
З житлом не було тут мороки.
Ми тут квартиру винаймаєм,
Як збудувать свою – не знаєм.
Я так це місто полюбила,
Що жить не в нім – вже не під силу.
Закохана в четверту школу,
Не зраджу їй я вже ніколи.
Тому буду старанно вчитись,
Щоб успіху в житті добитись.
Я хочу гойдалок багато,
Щоб було де відпочивати,
Щоб нам «бульвар» реставрували,
Дитячий пляж облаштували…
Проте окрасою всього
У нас костел прекрасний є,
Він для старого і малого
Любов й надію подає.
Настя МАРЧЕНКОВА, учениця
3-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара
Ти вибач, мамо…
Ти вибач, мамо, за холодні днини
За те, що ми залишили одну,
Бо ж пам’ятаєш як були малими,
А зараз тихо криєш сивину.
Ти вибач, мамо, що ми так далеко,
За весь той біль, за сльози і печаль
Для нас завжди є оберегом теплим,
За неслухняність, люба, вибачай.
Ти вибач, мамо, за тужливі сльози,
За непокій, за зраду і журбу,
З тобою тепло навіть у морози
Тебе до себе, рідна, пригорну.
Я дякую тобі за щирість й небо,
За ніжність слів і ласку твоїх рук,
Душею завжди горнуся до тебе,
Коли серденько плаче від розлук.
Я дякую тобі за те, що маю,
За те найкраще, що живе в мені,
Якби ж ти знала, як тебе чекаю,
Подякую тобі за світлі дні.
Моя матуся, зіронько яскрава,
Ти найрідніша, пам’ятай завжди,
Ти вибачай за біль душі кривавий,
За те, що зараз в далечінь втекли.
Ти вибач, мамо, що ми так далеко,
Що клята відстань криє сивину.
Щасливу звістку принесе лелека,
Й слова любові, що тобі пишу.
Ти вибач, мамо, за дощі осінні,
За крик душі, за жовтень сірих сліз,
Я шлю листа в блаженнім голосінні,
Ти вибач, мамо, повторю на біс…
Валентина РАДІОНОВА,
студентка 41-Ж групи
Барського гуманітарнопедагогічного коледжу
ім. М.Грушевського

* * *
Зів’яле сонце, наче курага,
Бентежна нічка не летить до бою.
Для мене тінь занадто дорога,
Бузкове листя побіжить юрбою.

Мистецька
крамниця

Для всього на цім світі є ім’я,
Он там пирій гойдає головою,
Мовчить пирій, мовчу тепер і я,
Змагається лілея із добою.
Усе на світі віддано словам,
Які сповиті правдою, брехнею,
Придумаю нові плащі дощам,
Бо розмовляти хочеться душею.
Мар’яна Рубаняк,
студентка 41-Ж групи
Барського гуманітарнопедагогічного коледжу
ім. М.Грушевського
4-ій школі
Жовтіє листя на деревах
І сад замріяний стоїть.
Радіють діти на перервах
І ловлять цю осінню мить
Прийдуть вже дощики й тумани,
Стають усе коротші дні.
Та біля вчительки так гарно,
Як біля мами в вихідні.
Ось двері раптом відчинились,
З цікавістю затих весь клас…
«Чи всі ви, діточки, поїли?» –
Питає завучка у нас.
А на перервах сам директор
З завгоспом труби провіря,
Щоб ми, бувало, не померзли…
І так щоденно, так щодня…
Така оця четверта школа,
Чудові тут учителі,
Привітні, щирі та толкові,
Найкращі на усій землі.
Марина ПОБЕРЕЖНА,
учениця 3-го А класу
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара
МАМА
Мама – це справді величне слово.
Мама – це слово є загадкове.
Мама – перше слово маляти.
Як приємно його промовляти!
Мамо, матусю, ненечко…
Не злічити лагідних слів,
Якими могли б описати
Матусь ми своїх дорогих.
Низький вам уклін, наші милі!
Ми щиро любимо вас
За ваші ласки невпинні
Та ніжну турботу про нас!
Анастасія КОМАРЧУК,
учениця ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м. Бара

КОБЗАР
О мово рідна, мово солов’їна!
Як щиро покохав тебе Тарас,
Він став для України сином
Й про тебе мріяв повсякчас.
І хай літа минають,
Нехай летять роки
Та в пам’яті народу
Поет залишив назавжди
Ту справжню українську мову,
Що заповіли нам діди.
Неподоланним сином Батьківщини
Залишиться Шевченко на віки.
Легендою пройшовши крізь століття,
Заполонив дитячі він серця.
Хай кожен з нас увіковічнить
Незгасні струни Кобзаря!
Марина РАДЗІЄВСЬКА, учениця 7-Б
класу ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара
ТАРАС ШЕВЧЕНКО
Славетний син моєї України,
Що кличе нас попри роки.
Ніхто не пише так про Батьківщину,
І про Дніпро великий, і степи.
Народ провів свій крізь печалі
На крилах вічності та доброти.
І навіть будучи в неволі,
Писав про ріднії краї.
Він в пам’яті залишиться назавжди
Поетом людяності, щирості та правди.
Яна ЗАРІЧНА, учениця 7-Б класу
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара

Я ХОЧУ ЖИТИ
Я хочу жити,
Я маю право…
На журнали.
Я має жити і читати,
Людей любити, поважати,
Я хочу гратись,
Я маю право…
Співати хочу я на «браво!»
Я хочу мамі допомагати,
Саджати квіти біля хати.
Я хочу вчитись,
Я маю право…
Слухатись маму.
За похвалу дякувати вчительці.
За тепле слово…
«Що в тебе, Владо, чи ти здорова!»
Так!
Я щаслива, я хочу жити…
Я буду жити і дружити!
Вікторія ЗАГРОДСЬКА,
учениця 3-А класу
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара

Я ЖИВУ!
Я живу,
Як Леся учила.
Сію в стужу,
В морози квітки
І не всі мене
Розуміють:
– Що ти, жінко,
Не ті вже роки.
Я сміюся, хоч
Плакати хочу.
Хоч безкрила,
Та хочу літать.
Я душею і серцем
Красива,
А про тіло
Не треба питать.
Щось сьогодні
Я десь затужила
І згадала хвилини
Сумні.
І не дивно, бо
Нестожила
І не завжди гаразди
В рідні.
Рік новий
Так не слід починати.
Треба вірити
В радісні дні.
Мушу сіяти й
Пожинати.
Хочу жити,
Геть думи сумні!
А як знов колись
Гірко буде
І жіноча зблисне
Сльоза,
Ви підтримайте
Мене, люди:
– Усміхнися –
Ти не одна.
Валентина
РАХМАНОВА,
вчителька
НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.
№2-гімназія» м. Бара
Шанують люди Кобзаря,
Складають вірші, садять квіти,
Бо він, як вранішня зоря,
Що сонцем лагідним зігріта.
У Барі пам’ятник стоїть,
Кобзар в зажурі похилився,
Про що він думає в цю мить?
– Щоб світ чудовий зародився!
Щоб щезли смуток, біль, жура,
Були щасливі в світі діти.
Пора, прийшла уже пора
Добро творити і радіти.
І ми, Тарасові онуки,
Змінить повинні оцей світ:
Веселку взять в дитячі руки,
А хто ще спить, то розбудить!
Анна КУЦА, учениця 2-го класу
ЗОШ І-ІІІ ст. № 4 м. Бара
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Сердечні вітання

Вчора, 7 листопада, святкував
Сьогодні, 8 листопада, відзначає
свій День народження депутат
свій День народження голова
Барської міської ради, директор
постійної комісії Барської районної
ТОВ «Альтаір»
ради з питань бюджету, регулювання
Сергій Йосипович
комунальної власності та приватизації,
ДОМБРОВСЬКИЙ
реалізації державної регуляторної
Прийміть від депутатського
політики, голова правління ПАТ
корпусу міської ради та викон«Барський машинобудівний завод»
кому міськради наші найщиріші
Ілля Григорович ЛУК
вітання з Днем народження!
Щиро вітаємо Вас із Днем народВід усього серця бажаємо Вам
ження! Бажаємо Вам міцного здоров’я,
міцного здоров’я і життєвої наснащастя, благополуччя, подальших
ги, професійних успіхів та особиуспіхів у будь-яких починаннях, щостих творчих досягнень, сімейного
денних справах, сміливих планах та
щастя, злагоди та добробуту
сподіваннях. Хай Вас підтримують і
у Вашій оселі!
надихають рідні люди, розуміють та
Нехай здійсняться усі заповітні
допомагають колеги, минають негамрії, а будь-які повороти долі
разди й непорозуміння.
завжди відкривають лише нові
Хай доля збагачує Вас життєвою
обрії майбутніх перспектив! Щастя
мудрістю,
енергією,
натхненням
Вам, радості, добра і благополуччя!
та радістю сьогодення.
З п ов а г ою в і д і м е н і Б а р с ь к о ї м і с ь к о ї р а д и т а ї ї в и к о н а вч о г о к о м і т е т у,
Б а р с ь к и й м і с ь к и й г ол о в а Ол е к с і й Д зісь
Дорогу донечку, онучку, племінницю, сестричку, тітоньку й хресну маму Ірину Слободянюк
щиро вітаємо з Днем народження, з повноліттям!
Мов хризантеми, зорі золоті
Зберем тобі на щастя й світлу долю,
Щоб мала стільки радості в житті,
Як струн вітрів у пізній пісні поля.
Бажаєм долі щедрої, тепла,
Кохання, добрих, вірних друзів,
Щоб врода розквітала, щоб цвіла,
Немов калина у широкім лузі!
Здоров’я тобі міцного, щастя людського,
Успіхів–унавчанні,вжитті–вірногокохання!
Хай Матір Божа тебе оберігає,
А Господь із неба гарну долю посилає!
З л ю б о в ’ ю м а м а , д і д у с ь і б а б у с я , т ь о тя Та н я і д я д я То л я , В і т а і В а с я ,
Інна і Діма, племінниця С офійка й похресник Матвійчик

Співчуття

Барська міська рада, її виконавчий комітет
працівники апарату висловлюють співчуття секретарю Барської міської ради Олексію Васильовичу Кальману з приводу смерті матері –
ГУМЕННОЇ Ганни Мусіївни.
Шановний Олексію Васильовичу!
Прийміть щирі співчуття з приводу тяжкої втрати
– смерті Вашої матері.
Ми щиро поділяємо Ваше горе і передаємо слова співчуття і підтримки Вам і Вашим рідним. Неможливо висловити непоправне горе людини, котра
втратила найдорожчу людину на світі.
На жаль, словами важко загоїти на серці страшну
рану від втрати рідної людини. Проте світлі спогади
про людину, яка чесно і гідно прожила своє життя,
залишивши по собі плоди своїх добрих справ, завжди будуть сильнішими за смерть.
Поділяємо Ваше горе, сумуємо разом з Вами,
підтримуємо Вас у годину скорботи.

–

оголошення

Продам квартиру. Будинок розміщений
в районі розвинутої інфраструктури,
квартира з гарним видом. Недалеко знаходяться: дитячий садочок, магазини, школа,
ринок, лікарня. Квартира з сучасним плануванням: великі роздільні кімнати, кухня, роздільний санвузол. Також у квартирі
є новий газовий котел, ліфт. Сергій, тел.
050-078-46-09, 093-822-96-37.
Втрачене свідоцтво платника єдиного податку серія А №290531, видане на ім’я Кліщ
Ніни Андріївни вважати недійсним.
а дрес а реда кції:

23000, Вінницька обл., м. Бар, вул.
Пролетарська, 6. тел./факс: 2-18-68
E-mail: barchanibar@yahoo.com

Банківські реквізити:
р/р26006060129724 в ЗАТ ВФ
КБ «ПриватБанк» м. Вінниці,
МФО 302689, ЗКПО 32227734

–

Важко знайти слова співчуття, коли
йде з життя найрідніша людина, до якої
завжди відчуваєш глибоку повагу, любов
і вдячність. Смерть рідної матері – це для
кожного з нас глибокі переживання, адже
саме мати робить нас сильними і водночас
нагадує, що ми завжди лишаємося дітьми.
Саме мати є найсвятішим вогнем нашої
душі та невичерпним джерелом підтримки,
турботи, жертовності, найкращим прикладом високого призначення жінки.
Схиляємо
голову
в
скорботі
та
висловлюємо
найщиріші
слова
співчуття секретарю Барської міської
ради
Кальману
Олексію
Васильовичу з приводу смерті його матері –
ГУМЕННОЇ Ганни Мусіївни.
Світла пам’ять про Ганну Мусіївну назавжди залишиться в серцях усіх тих, хто
знав цю прекрасну людину!
Родина та близькі

–

оголошення

Копання
криниць.
Тел.: 098-472-26-78.

Продаж

кілець,

корб.

Відділ державної виконавчої служби Барського
районного управління юстиції інформує:
13 листопада 2013 року буде проводитись
прийом громадян керівництвом Управління
державної
виконавчої
служби
Головного
управління юстиції у Вінницькій області з 10:00
до 13:00 год. за адресою: м. Бар, вул. Островського, 2/1, відділ ДВС Барського РУЮ, кабінет №5.
Начальник відділу ДВС
Барського РУЮ Андрій Стук

Засновник – Барська міська рада.
Видавець – редакція газети.
Реєстраційне свідоцтво ВЦ №441,
видане 23.07.2001р.
Віддруковано на поліграфічному
обладнанні
друкарні
«Алеф»,
м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19.
Замовлення №900.
Спосіб друку – офсетний.
Обсяг – два друкованих аркуші.

ЗОРІ ДИВЛЯТЬСЯ З НЕБЕС:
гороскоп на наступний тиждень

Овен. Для того, щоб досягти поставлених перед собою цілей, вам потрібна сила. Ви звикли багато і активно працювати, але на цьому
тижні доведеться спочатку попрацювати головою,
все прорахувати, спланувати, гарненько обдумати.
Телець. Вас розриватимуть сумніви, різні цілі
і ідеї, аргументи «за і проти», які не дозволять
вам діяти так, як того вимагає ситуація. Лише
рішучість дозволить вам відсікти не все потрібне
і почати слідувати своїй дорозі. Візьміть собі право самостійно вирішувати, що для вас важливіше
і потрібніше, тоді ви зможете досягти успіху у
вибраній справі.
Близнюки. Цей тиждень сприятливий для
Вас. Ви зможете розвернутися в повну силу і
почати роздавати команди наліво і направо і
найголовніше в тому, що вас слухатимуться. При належному старанні, ви зможете надовго створити довкола себе статус важливої особи, яка знає, що і як
потрібно робити і сперечатися з якою абсолютно безглуздо.
Рак. Ви знову і знову занурюєтеся в глибини
свого внутрішнього світу, споглядаючи себе і
свою підсвідомість, своє внутрішнє я, вирощуючи в собі нові відчуття і емоції. Це хороша практика, коли є куди її застосувати. У вашому ж випадку
не передбачається жодних сприятливих аспектів в
особистому житті, тому незабаром від спокійного
споглядання вам доведеться займатися
активною діяльністю із захисту того, що належить вам і
відстоюванню своїх інтересів.
Лев. Проявіть прихильність до інших людей,
навіть якщо вони нижче за вас по статусу, це не
змінює їх значущість і цінність, якщо не для вас,
то для навколишнього світу в цілому. Зараз вам важливо зайняти урівноважену і сприйнятливу позицію
у суспільстві.
Діва. Тиждень не дуже сприятливий для вас.
Вас оточують дріб’язкові і суєтні люди, і цей
імпульс передається вам. В результаті велику
частину своїх сил ви витратите на непотрібну і абсолютно даремну метушню, результату від якої не
отримаєте. Можливо, вам належить наводити лад
у відносинах між людьми, встановлювати, хто правий, а хто винен, і виносити остаточну ухвалу. Не
виключені так само і юридичні справи.
Терези. Зверніть особливу увагу на події цього
тижня, вони можуть закласти основу для вашого майбутнього. Якщо ви бажаєте принести
в своє життя нове відчуття і познайомитися з людиною, яка зможе подолати вашу самоту, то вам, можливо, потрібно буде змінити свою стратегію.
Скорпіон. На початку тижня дозвольте собі
відпочити, не завантажуйте голову жодними
планами, важливими рішеннями та іншою метушнею.
Стрілець. Початок нової діяльності, нові партнери, союзники. Перш за все, це стосується
робочої сфери, але якщо ви не займаєтеся
бізнесом, або ваша робота не передбачає подібного
роду зв’язків, то можливі контакти і романтичного
вмісту.
Козеріг. Що б життя було спокійним і
урівноваженим, був затишок в будинку, вам,
перш за все, необхідний порядок у справах і
стабільності в матеріальному плані. Цим і належить
зайнятися на цьому тижні.
Водолій. Не дивлячись на загальні тенденції,
для вас цей тиждень набуває негативного забарвлення, хоча ви зможете уникнути несприятливих подій, оскільки в першу чергу вони виникнуть з вашої вини.
Риби. Ви знову спробуєте обійти ситуацію так,
що б вийти сухими з води. І на цей раз вам це
навіть вдасться. Але не варто настільки сильно
радіти своєму успіху, оскільки він носить тимчасовий характер.
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