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З сесії
міської
ра д и

Позачергова, 44-а сесія міської ради VІ скликання, яка відбулася 13
грудня, розглянула кілька невідкладних питань:
«Про внесення змін до
рішення міської ради від
27.12.2012 р. «Про міський
бюджет на 2013 рік», «Про
місцеві податки і збори»
(доповідач — начальник
фінансового управління
А.В.Петриченко) та «Про
затвердження плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів
на 2014 рік» (доповідач —
начальник економічного
відділу Т.Є.Подзерей).
Міський голова Ю.І.Бо
дров, який вів сесію, повідомив, що напружений
сьогорічний міський бюджет спочатку не давав
мож ливості забезпечи ти заробітною платою в
останні місяці року працівників бюджетної сфери.
Але постійний пошук можливих резервів і шляхів
вирішення цієї проблеми
дав позитивні результати:
забезпечені заробітною
платою за першу половину грудня медики і освітяни, працівники інших бюджетних установ.
Це стало мож ливим
завдяки додатковій дотації з державного бюджету
на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів.
Сесія затвердила загальний обсяг видатків
міського бюджету на 2013
рік в сумі 338,2 млн. грн.
Після внесених змін дефіцит в коштах на виплат у заробітної плати ще
залишається на рівні 5,6
млн. грн., по розрахунках
за енергоносії — 7,8 млн.
грн. А ле проглядається
перспектива закрити і ці
борги.
Міський голова подякував тим, хто зробив
все мож ливе, аби місто
завершило рік без бор гів із зарплати у бюджетній сфері, а особливо— за
ініціативну, результативну
працю — А.В.Петриченко.
Розглядаючи друге питання, депутати проголосували за продовження на
2014 рік терміну дії ставок
місцевих податків і зборів та положень, затверджених рішенням міської
ради «Про місцеві податки і збори» від 29.12.2011
року, а саме: єдиного податку для суб’єктів малого
підприємництва-фізичних
о с і б, з б о р ів: з а п р о в а дження деяких видів підприємницької діяльності,
за місця для паркування
транспортних засобів, туристичного, податк у на
нерухоме майно.
Детальний виклад сум
зборів був оприлюднений в «Уманській зорі» в
№№50 та 51 за 2011 рік.
Детально з рішенням «Про місцеві податки і збори» можна ознай о м и т и с ь н а о фі ц і й н і й
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет:
w w w.umanrada.gov.ua в
розділі «Регуляторна політика», рубрика «Відо мості про здійснення регуляторної діяльності».
Депу тати також затвердили План діяльності Уманської міськради з
підготовки проек тів ре гуляторних актів на 2014
рік, який буде оприлюднений в наступному випуску газети.
В.КОЗИЦЬКА.
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Від лу н н я
Чорнобиля

підтримки цієї категорії наших земляків. З початку цього року на підтримку ліквідаторів вже використано 120
тисяч гривень, 55-м подано
матеріальну допомогу. Сім’я
інваліда-чорнобильця отримала квартиру. Влада міста
допомогла ще одному інваліду-чорнобильцю матеріально для проведення складної
хірургічної операції.
Напередодні 8-ї річниці
вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
матеріальну допомогу подано 32 особам на суму 8 тис.
грн., 40 сімей чорнобильців
отримали продуктові набори.
—Намагаємося допомагати всім, хто отримав гіркий статус чорнобильця, аби
не залишити їх сам на сам зі
своєю бідою, — сказав міський голова.
З усіма проблемами
уманських чорнобильців обізнаний народний депутат Антон Яценко, тож у своєму виступі запевнив:
—Будемо і надалі робити все від нас залежне, щоб
покращити ваше життя.
Юрій Іванович та Антон
Володимирович вручили героям - чорнобильц ям наго роди та подарунки. За мужність і відвагу, самовіддані
дії, виявлені під час ліквідації наслідків Чорнобильської
катастрофи, державної нагороди — медалі «Захиснику Вітчизни» удостоєні чорнобильці Є.В.Зімбалевський,
В.Г.Забальський, Б.В.Любар
ський. Почесними грамотами
виконкому міської ради нагороджені ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС В.О.Урутін,
Ю.В.Шрамко, С.В. Черненко, М.В.Бузівський ( в ході
урочис тос ті Микола Васи льович удостоєний ще однієї нагороди —ордена «За подвиг в ім’я людства»). Цим
же орденом нагороджений і
М.М.Полівода.

СЕСІЯ РАЙОННОЇ РАДИ

Ві д п о в і д н о д о с т атті 46 Закону України “Про
місцеве самоврядування
в Україні” 26 грудня 2013
року о 10-й годині в сесійній залі Будинку рад відбудеться 28 чергова сесія
Уманської районної ради
VІ скликання, на якій пере дбачено ро з гля д пи тань:
1. Про звіт голови районної ради.
2. Про програму економічного і соціального розвитку району на 2014 рік.
3. Про інформацію
прокурора Уманського району про стан законності,
заходи щодо її зміцнення
та результати діяльності на території Уманського району.
4. Звіт постійної комісії
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НАВІКИ У ВДЯЧНІЙ ПАМ’ЯТІ

14 грудня в нашому календарі позначено як день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, тих наших земляків, які, ризикуючи власним життям і здоров’ям, врятували Україну, Європу,
увесь світ від страшного лиха. У переддень цієї дати у
місті і районі відбулися урочистості.
Як гіркі нагадування про
ту біду по всій Україні споруд жено десятки пам’ятників
жертвам Чорнобиля. Ще
один такий монумент на місці Пам’ятного знаку біля педколед ж у з’явився і в Умані
(знімок №1). На жалобний мітинг з нагоди його відкриття
зійшлися ліквідатори аварії
на ЧАЕС, члени їхніх сімей,
представники підприємств
та установ, громадських організацій міста. Учасників мітингу вітали міський голова
Ю.І.Бодров, народний депутат України А.В.Яценко (знімок №2), заступник міського
голови, начальник управління праці і соціального захисту населення Г.М.Кучер, голова міської організації ВГОІ
«Союз Чорнобиль України»
Ю.Т.Б е р е з о в с ь к и й. Сл о в а
вдячності лунали на адресу керівників підприємств
і установ, підприємців, які
не поскупилися на кошти, за
рахунок чого і споруд жено
пам’ятник. (Імена всіх названо в публікації за підписом
Ю.Т.Березовського в №49 за
6 грудня ц.р.).
Хвилиною мовчання вшанували пам’ять про померлих
чорнобильців. До підніж ж я
пам’ятника лягли вінки і квіти
від учасників мітингу. Священики Свято-Миколаївського
собору провели обряд освячення пам’ятного місця. Невдовзі тут, за задумом активу
чорнобильців, буде проведено благоустрій.
Урочистість продовжилася в сесійній залі Будинку
рад. Зі словами щирої вдячності до ліквідаторів, учасн и к і в а в а р і ї н а Ч А ЕС, я к і
тоді, в 1986 році, добровольц ями пішли на той «мир ний фронт» і таки прибор кали атом, що вийшов з-під
контролю, звернувся міський
голова Ю.І.Бодров. Юрій Іванович розповів, як у нашому
місті виконується програма
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з питань агропромислового комплексу, соціального розвитку села, підприємництва.
5. Про виконання районної цільової програми розвитку позашкільної
освіти на період до 2014
року.
6. Різне.
На сесію запрошуються депутати районної та
обласної рад, сільські, селищний голови, керівники
сільськогосподарських та
промислових підприємств,
представники засобів масової інформації, начальники управлінь та відділів
райдержадміністрації.
С.Кулібаба,
голова районної
ради.

В нашому місті проживають 495 осіб, в життя яких назавжди увірвалося це зловісне слово «Чорнобиль» з усіма
його наслідками. Про те, як
громадська організація «Союз
Чорнобиль України» допомагає їм боротися з недугами, вирішувати побутові проблеми,
розповів Ю.Т.Березовський та
разом з А.В.Яценком вручили
відзнаки цієї організації і подарунки від народного депутата 11 учасникам страшного
лиха, серед яких П.Г.Миколюк,
М.К.Крючков, В.В.Лаута та інші.
За плідну співпрацю, милосердя і гуманність ордена ВГОІ «Союз Чорнобиль
України» «За гуманність і милосердя» удостоєний депутат Верховної Ради України
А.В.Яценко. Посвідчення Почесного члена міського благодійного фонду «Союз Чорнобиль» вручено секретарю
міської ради В.М.Ковалю.
Грамоти і грошові винагороди отримали юні переможці
конкурсу на кращий малюнок
на чорнобильську тематику серед дітей-чорнобильців.
Ними стали восьмикласниця школи №11 Юлія Ткаченко,
семикласник школи-колегіуму №7 Антон Жовтюк та другокласниця НВК №1 Наталія
Фещенко.
Те п л о в і т а в у ч а с н и к і в
урочистості депутат обласної ра ди, генеральний директор «Уманьферммашу»
А.В.Ліпкан.
Розчулилися присутні у
залі чорнобильці виступами
юних артистів — студенток
Уманського музичного училища.
Т.БОРОДИНСЬКА.
  
Цього ж дня в районі відбулися урочисті заходи вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,
в як их в зяли у час ть голо ва райдержадміністрації
А.І.Петренко та його заступники, голова районної ради
С.Я.Кулібаба, його заст упник В.І.Швець, начальники
управлінь, відділів і слу жб
РДА, голова громадської організації «Союз Чорнобиль
України» П.І.Сорока, керів-

ники місцевих осередків цієї
громадської організації, селищний та сільські голови
(знімки №3, 4).
Сьогодні у районі проживають 1692 особи, які мають
статус постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, з них 186
ліквідаторів аварії на ЧАЕС,
104 особи потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС І-ІІІ категорії та 20 сімей, які мають право на пільги внаслідок
втрати годувальника. Три населених пункти Уманщини —
Піківець, Ятранівка і Шарин, в
яких мешкають 1036 жителів,
віднесені до зони посиленого
радіологічного контролю.
На початк у урочистості
делегація представників органів виконавчої влади району та група чорнобильців
поклали квіти до Пам’ятного
знаку героям Чорнобиля, що
споруджений в селі Піківець.
— За роки, що минули від
моменту страшної трагедії
1986 рок у, ми всі пройшли
складний шлях усвідомлення
і переосмислення величезного комплексу проблем, який
пов’язаний з використанням
високих і, нерідко, небезпечних технологій. Незмінним залишається лише одне – найглибша повага до людей, які
закрили собою світ від атомного лиха. Цей подвиг не можливо переоцінити – їхній
героїзм, патріотизм і професійна майстерність перевірені часом. Тому вони мають
постійно відчувати піклування держави, влади на місцях,
— сказав у своєму виступі на
урочистості очільник району
Анатолій Петренко.
І це не просто слова. Районна влада постійно опік ується проблемами
цієї категорії наших земляків. Відповідно до державних програм протягом 11 місяців 2013 року пільгами на
житлово-комунальні послуги
скористались 193 потерпілих
від наслідків аварії на ЧАЕС,
послугами зв’язку —30 осіб.
Одноразовою грошовою допомогою на придбання твердого палива та скрапленого
газу скористалися 377 чорнобильців. Постраждалі від

ДОПОМОГА ВОЛОНТЕРІВ
Ум а н с ь к а м і с ь к р а й о н на організація Товариства
Червоного Хреста у взаємодії з ветеранськими організаціями відзначила кращих
в ол о н те р і в з н а г о д и Мі жнародного дня волонтера.
Сьогодні міськрайонна організація співпрацює з волонтерами в усіх навчальних закладах.
Відзначено найактивніших волонтерів державного
педагогічного університету.
Почесну грамот у міс ькрайонної організації Товариства вручено ветеранамволонтерам Володимиру
Дуравку, Марії Вальдман, голові міської ради ветеранів
Анатолію Ходану, голові районної ради ветеранів Анатолію Дем’янчуку.
Також нагороджено керівників кращих волонтерських

загонів школи №11 Тетяну
Тарасюк, школи №3 Тетяну
Кравець, НВК №7 школи-колегіуму Вікторію Килимник,
голову студентської ради Національного університету садівництва Юрія Мельника,
керівника волонтерів педагогічного коледжу Аллу Якименко та медичного коледжу
— Валентину Домбровську.
Високо оцінений вк лад
волонтерів Дмитрушківської
ЗОШ І-ІІІ ступенів та його керівника Анатолія Нетупського. Їх керівник також нагороджений Почесною грамотою
міськрайонної організації Товариства. Відзначено волонтерів паланської, старобабанівської, танської та ряду
інших шкіл.
Почесну грамоту Товариства вручено кращим благодійникам:

наслідків аварії на ЧАЕС І та
ІІ категорій мають право на
безкоштовний проїзд.
З метою подання якісної
медичної допомоги в районній лікарні відкрито палату
для лік ування ліквідаторів
аварії на ЧАЕС. В санаторних зак ладах області та за
її межами щорічно оздоровлюються ліквідатори та діти,
які мають гіркий статус чорнобильця. До роковин Чорнобильського лиха за рахунок коштів місцевого бюджету
подано матеріальну допомогу 80 потерпілим від наслідків
аварії на ЧАЕС.
Очільники районної влади
А.І.Петренко та С.Я.Кулібаба
висловили слова щирої вдячності усім, х то, ризик уючи
життям, брав участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи, відроджував до нового життя обпалену землю.
Під час урочистості 5
ліквідаторів наслідків авар і ї н а г о р о д же н і П о ч е с н и ми грамотами райдержадміністрації та районної ради,
зокрема: М.Д. Мальченко з
Степківки, П.В.Король з Собківки, В.І.Цапійчук з Юрківки,
В.А.Євстратов з Городецького, В.М. Акіменко з Ятранівки.
За самовідданість і високий професіоналізм, виявлені під час ліквідації авар і ї н а Ч А ЕС, м е д а л і В ГО
«С о ю з Ч о р н о б и л ь Ук р а їни» «За му ж ніс ть» удо с т о є н і Ю.С.В о р о ж б е т з
Бабанки, І.К. Ізовіта з Доброводів, Л.А.Кізлик з Родниківки, Д.І.Тиховод з Гродзевого,
О.П.Цоколенко з Городниці,
П.І.Черниченко з Ятранівки та
інші ліквідатори. 52 особам
подано матеріальну допомогу по 100 грн. кожному
За ак тивну грома дськ у
позицію, гуманізм, милосердя, сердечне ставлення до
людей, які постраждали від
наслідків аварії на ЧАЕС, орденом «За гуманізм і милосердя» нагороджено керівника ФГ АФ «Базис», депутата
районної ради В. О. Осадчого.
Завершилася урочистість
концертом аматорів сцени
району.
С.КОЗІЄНКО,
начальник відділу
з питань внутрішньої
політики РДА.
к е р і в н и к у ТО В « А г р а рій» СВ ПП Петру Кара ч у н у (с е л о К р а с н о п і л к а),
ФГ АФ «Базис» Володимиру Осадчому та директору
ТОВ «Агропромресурси» Леоніду Кучерявому.
На обласний форум вшанування волонтерів, який відбувся в Черкасах, було запрошено кращих волонтерів,
голів міськрайонних організацій Товариства та голів регіональних ветеранських організацій. На зібранні урочисто
відзначено Почесною грамотою обласної Федерації
профспілок та цінним подарунком кращого організатора
ветеранського волонтерського руху в м. Умань Володимира Коваля. Ветеран працює
інженером штабу цивільної
оборони підприємства електромереж. Центр волонтерів
під його керівництвом успішно турбується про 140 ветеранів колективу.
В. АНДРІЄНКО.

