КОНЦЕПЦІЮ СХВАЛИЛИ,
ПЛАНИ ОКРЕСЛИЛИ:
“ЗА РОБОТУ, ТОВАРИШІ!”

(Продовження. Поч. на 1-й стор.)
Інну Дмитрівну на посаду завідувача
цього ДНЗ. Тож примножувати славу
і здобутки О. С. Тоток буде І. Д. Лила,
яка вже, до речі, має конкретні
напрямки щодо розвитку садочка.
Наприклад, планує ввести вивчення
англійської мови в ігровій формі,
створити веб-сайт садочка, планує
провести масштабне спортивне
свято дітей садочків району.
Враховуючи звернення Почесної
громадянки нашого міста М. І. Хохол
та спрямованість підготовленої до
друку книги А. Й. Колодяжного, присвяченої історичному розвиткові Златополя протягом кількох поколінь,
міська рада вирішила внести зміни
до своєї Програми фінансування
краєзнавчих досліджень, а саме –
виділити 5 тисяч гривень на фінансування видання близько 80 примірників книги «Златопільська мозаїка».
Усі примірники будуть передані до
книжкових фондів бібліотек Новомиргородщини.
Заслухавши та обговоривши інформацію економіста міської ради Т. М.
Василишиної про виконання міського
бюджету за другий квартал ц. р.,
вирішено затвердити виконання
міського бюджету за цей квартал по
доходах у сумі: 4 029 127,29 гривень,
з них: доходи загального фонду 3
036 765,05 гривень, в т. ч.: доходи
без врахування міжбюджетних трансфертів 2 331 978,28 гривень, доходи
спеціального фонду 992 362,24 гривень. Затвердили видатки загального та спеціального фондів міського
бюджету за КФК та КЕКВ у сумі 3 675
867,00 гривень, з них видатки загального фонду у сумі 3 141 054,76 гривень, видатки спеціального фонду у
сумі 534 812,24 гривень. При цьому
були ще внесенні зміни до бюджету –
депутати вирішили виділити з
бюджету 120 тисяч гривень на
ремонт дороги по вулиці Леніна від
міськради до виїзду з міста в сторону
Капітанівки.
На цьому пленарному засіданні
депутати уважно вислухали та обговорили інформацію міського голови
про необхідність проведення відновлювальних робіт колишнього
історичного приміщення Златопільської гімназії та, як справжні
патріоти свого міста, одностайно підтримали Якова Борисовича і без
заперечень дали згоду на прийняття
до комунальної власності міської
ради «ледь живого» раритету.

СЛУЖБА

ПОДІЇ ТИЖНЯ

Таке рішення пов’язане з тим, що
райдержадміністрація, яка є розпорядником коштів, виділених на ці
документи, не поспішає з виготовленням проектно-кошторисної документації. Задля порятунку архітектурної перлини і було запропоновано
міськраді “забрати” будівлю під опіку.
(Детальніше про засідання комісії
та про необхідність такого рішення читайте в наступному номері
газети -ред.).
Існуюча система місцевого самоврядування на сьогодні потребує докорінних змін, без яких неможливе
покращення якості життя наших співгромадян, тож головним і найцікавішим стало обговорення Концепції
реформи місцевого самоврядування.
Звертаючись до депутатів як і міський голова Немировський Я. Б., так і
голова райдержадміністрації О. С.
Ковтун відзначали, що стратегічним
напрямком реформування місцевого
самоврядування визначено: посилення фінансової платоспроможності територіальних громад, суттєве
розширення прав органів місцевого
самоврядування та можливостей
для залучення населення до прийняття управлінських рішень.
Депутати в цілому підтримали Концепцію Президента України, відзначивши, що лише реформування
нинішньої системи місцевого самоврядування дозволить сформувати
територіальні громади, здатні ефективно вирішувати нагальні питання
сьогодення, ефективно використовувати бюджетні кошти. А також внесли
пропозиції до запропонованої концепції, а саме: підтримати факт
децентралізації, передати на утримання заклади освіти і медицини
міській раді та інші.
Під кінець сесії місцеві депутати
обговорили проблеми, які потребують негайного втручання, наприклад,
відремонтувати пам’ятник жертвам
Голодомору 1933 року, який руйнується на очах, розчистити біля нього
територію, яка заросла здоровенним
бур’яном, відновити джерело на
Панських горах, зайнятися пляжем,
нещодавно відкритим, адже як не
крути, а дно замулене та брудне, та й
води по коліна.
Працювати, як бачимо, є над чим депутати адреси назвали. Виборцям
залишається чекати результатів їхніх
трудів.
А. КІБУК, кор. газети.
Фото автора.
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АКЦІЯ “ГЕРОЙРЯТУВАЛЬНИК РОКУ
Якщо ви стали свідком проявленої мужності і героїзму або
безпосереднім учасником рятування людей, ліквідації пожежі,
аварії чи стихійного лиха, просимо вас надавати інформацію
за телефонами: (022) 22-15-42,
22-09-90 або за адресою: центр
пропаганди УДСНС України у
Кіровоградській області, вул.
Пашутінська, 1, м. Кіровоград,
25015.
Чекаємо ваших листів і повідомлень!
Що потрібно робити,
аби не трапилося пожежі
в лісі?
Відпочиваючи в лісі, не забувайте правила безпечної поведінки та дотримуйтесь їх!

ПОВІДОМЛЕННЯ
Шпаківська сільська рада
повідомляє, що рішенням
14 сесії шостого скликання
від 14 грудня 2012 року за
? 162 «Про затвердження
технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель Шпаківської
сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області» затверджено технічну документа-

Не лишайте розведене багаття
та не доручайте догляд за ним
дітям.
Виховуйте у дітей навички
культурної безпечної поведінки,
демонструючи на власному
прикладі обережність у поводженні з вогнем.
Знайдіть декілька хвилин на
відверту розмову з дітьми про
це. Пам’ятайте, що вимірюватимуться ці хвилини ціною життя.
А щоб неждана мить не стала
початком великої біди - потрібно давати дітям чіткі знання і
вміння, як діяти в тій чи іншій
ситуації.
Заборона спалювання сухої
трави, стерні,
післяжнивних залишків
З настанням літнього періоду
року наступає період зачистки
власних земельних ділянок,

цію з нормативної грошової
оцінки земель населених
пунктів сільської ради, яка
вступить в дію згідно ст.
271.2 Податкового кодексу
України. Повністю з рішенням та технічною документацією з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів сільської
ради можна ознайомитися
в
куточку
інформації
сільської ради.

Середина літа запам’яталась працівникам ДАІ
району спекою та повсякденною роботою, пов’язаною з забезпеченням безпеки дорожнього руху
на території району. Протягом червня «свої» водії
втримались від скоєння ДТП з тяжкими наслідками, проте “піднімали” показники аварійності жителі Маловисківського району.
Так, в ніч на 23 червня жителі
села Копанок гр. О. та гр. Ш.,
за відсутності згоди на те своїх
дружин, протягом ночі вживали алкогольні напої, після
чого, під ранок, вирішили
шукати кращої долі в Жовтневому нашого району. Сівши в
автомобіль, вони польовою
дорогою виїхали в напрямку села Жовтневе. Перевищуючи безпечну швидкість, гр. О. не справився з керуванням, автомобіль наїхав на дерево і отримав значні механічні пошкодження, а пасажир гр. Ш. з травмами ноги та тулуба доставлений до обласної лікарні.
Після цього, з метою приховати сліди злочину, водій
попрохав своїх знайомих дотягти автомобіль до Жовтневого, де і заховав його в одному із домоволодінь.
Тепер водієм опікується слідчий підрозділ міліції, а
пасажиром – лікарі. Погуляли хлопці.
У період з 1 по 15 липня працівники ВДАІ району виявили та припинили 10 фактів керування водіями в
стані алкогольного сп’яніння. Цього разу «тон задавали» жителі Турії, Панчевого та славного міста Новомиргорода. Так, водій гр. П., перебуваючи в стані
сильного алкогольного сп’яніння, керував мотоциклом
ИЖ по вул. Залізничній, проте на залізничному переїзді не зміг перетнути його, хоча ніяких заборонених
сигналів для руху не було. Зробивши три спроби, він
залишив цю безперспективну затію.
У нічний час водій гр. С., керуючи скутером на дорозі
міста, не виконав вимогу інспектора про зупинку та
кинувся навтіки. Додумався сховатись на п’ятому
поверсі багатоквартирного будинку. Звідки його довелось запрошувати до розмови.
Інший факт. У денний час у Панчевому гр. М., не зважаючи на неодноразові профілактичні розмови сільсь-
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кого голови, знову добряче хильнувши, керував по
вулицях села автомобілем ВАЗ, при цьому не маючи
взагалі посвідчення водія. Цього разу його зупинили
працівники ДАІ, які за керування в стані сп’яніння
усних попереджень не виносять.
У нічний час в Турії гр. Б, керуючи мотоциклом
“Дніпро”, заїхав до знайомої дівчини, де для змістовної розмови вживав алкогольні
напої. Після тих задушевних розмов подався мотоциклом додому. На одній із вулиць і помітили
нетверезого мотоцикліста працівники ДАІ. Звісно, зупинили...
Крім виявлення правопорушень
на транспорті, працівниками ДАІ
проводяться заходи щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, безпечного керування водіями транспортними засобами. Так, у спекотний суботній вечір на вул. Леніна (біля ЗОШ №3)
працівники ДАІ помітили автомобіль - новий
CHEVROLET, який рухався зі сторони Малої Виски.
При цьому з-під двигуна вже було видно полум’я та
дим. Не гаючи часу працівники ДАІ прийняли рішення
про переслідування даного автомобіля та одночасного повідомлення до МНС. Вказаний автомобіль зупинили аж біля магазину «Континент». Водій автомобіля
до моменту зупинки не помічав виникнення пожежі.
Спільними діями пожежу в моторному відсіку було
погашено, втручання бійців МНС, які оперативно прибули на місце, не потребувалось. Автомобіль від знищення було врятовано. Виявилось, що пожежу спричинила ганчірка в моторному відсіку, яка залишилась
від заміни мастила. Вже згодом, житель Кіровограда
С. М. Нетреба висловив щиру подяку працівникам
ВДАІ Новомиргородського РВ, в якій зазначив:
«…Ситнику В. І. та Балану С. В., які 6 липня цього
року, помітивши загорання в моторному відсіку мого
автомобіля, вчасно помітили, вжили заходів до зупинки автомобіля та знешкодили полум’я, що врятувало
автомобіль від знищення».
В. СИТНИК,
старший державтоінспектор ВДАІ Новомиргородського РВ УМВС, майор міліції.

НЕ ТІЛЬКИ
КАРАЄМО, АЛЕ Й
ДОПОМАГАЄМО

На Координаційній
раді

10 липня голова районної ради
М. В. Чепіжак взяв участь у виїздному засіданні Координаційної
ради з питань місцевого самоврядування при голові Кіровоградської обласної ради у Олександрівському районі. Учасники засідання ознайомилися з інфраструктурою цього району, обговорили
актуальні проблеми поводження з
твердими побутовими відходами
на території області; участь громад Олександрівського району в
Проекті ЄС/ПРООН “Місцевий
розвиток, орієнтований на громаду”; питання використання альтернативних видів палива для
опалювання закладів соціальної
сфери.
Цього ж дня голова районної
ради взяв участь у роботі Кіровоградської обласної асоціації органів місцевого самоврядування.
Учасники наради також відвідали
історичні місця та пам’ятки архітектури Олександрівського району. Одне з них – Свято-Хрестовоздвиженська церква, де поховані в
усипальні герой Вітчизняної війни
1812 року генерал М. М. Раєвський та члени його родини.
А. ЗАГИНАЙКО,
працівник районної ради.

спалювання бурянів, сухої
трави, стерні. Слід зазначити,
що таке спалювання заборонено.
Тому пожежно-рятувальна
служба району попереджає всіх
жителів району про категоричну
заборону та недопущення спалювання
бур’янів та сухої
трави на власних ділянках, щоб
попередити виникнення різних
надзвичайних ситуацій.
Відпочинок біля водоймищ!
Звертаємося до вас із проханням дотримуватися основних
вимог безпеки.
Будьте обережні на воді та
поблизу водоймищ. Не допускайте купання дітей наодинці. Не купайтесь в нетверезому
стані та у місцях, де ви не знаєте глибини та дна водоймища.
Не забувайте правила поведінки на воді і вимагайте цього від
своїх дітей.

КРЕДИТИ
ГОТІВКОЮ
ДО 50000 ГРН.
Адреса: Кіровоград,
акад. Корольова, 11
(р-н ст. автостанції).
Тел: 0522 37-27-84;
050-57-44-191.

вул.

Ліцензія НБУ № 157 від
10.10.11р.

Родинний скарб
Новомиргородщини

Міцна сімя, міцна родина, отже міцна
держава – таких постулатів дотримуються в Знам’янському районі, де щороку
проводять культурно-мистецькі заходи
даного спрямування з метою розкриття
таланту та творчих здібностей сімей.
От і цього року 12 липня проведено ІХ
обласний фестиваль сімейної творчості
«Родинні скарби Кіровоградщини» в
міському Палаці культури, куди запрошувались сімейні дуети, тріо, квартети.
Новомиргородський район представляли: солістка народного аматорського
фольклорного колективу «Туріяни» Туріянського сільського будинку культури
Віра Павленко та її онука Антоніна, яка
з чотирьох років співає зі своєю бабусею. Вони майстерно виконали пісню
Ніни Матвієнко «Ой роде наш красний».
Глядачі нагородили їх гучними оплесками та вигуками «браво», адже красивий
і проникливий голос Віри Павленко знають і в Новомирогоді, і в Кіровограді, і в
Києві та інших містах країни.
За успішний виступ дует Павленків
нагороджено дипломом департаменту
соціального захисту населення облдержадміністрації та цінним подарунком. Окрилені та задоволені своїм
виступом вони пообіцяли приїхати на
ювілейний Х-й фестиваль.
Н. КУНИЦЬКА,
провідний методист РБК.

КРИМІНАЛЬНА ХРОНІКА ТИЖНЯ
Розпочалася ціла низка кримінальних новин з повідомлення секретаря Тишківської сільської ради про те,
що до неї звернулася жителька села, 1936 р. н., зі своєю
бідою – розповіла, що невідома особа в одній з кімнат її
будинку із шафи викрала
2000 гривень та 850 доларів .
12 липня до райвідділу
надійшли матеріали прокуратури району по заяві жителя
Листопадового щодо крадіжки
з його будинку грошей в сумі
7500 гривень. Як встановили
слідчі, в денний час невідома
особа пробралася в будинок,
підібравши ключ до вхідних
дверей, де зі схованки таємно
викрала ці гроші. Під час
огляду виявлено відбиток
пальця. Порушено кримінальну справу.
14 липня чергових райвідділу
повідомили про крадіжку
автомагнітоли та барсетки з
документами та грошима. Зі
слів жительки міста, її чоловік
заснув в автомобілі, який
стояв напроти ресторану, не
зачинивши дверцята. От
хтось і скористався моментом, поцупивши чужі речі.
На слідуючий день вже у
жіночки грабували автомобіль. Дякувати, що не було ні
грошей в салоні, ні докумен-

тів, тож зловмисник викрав
лише панель управління від
автомагнітоли. Також 15
липня житель міста заявив
про крадіжку мобільного телефону. В час, коли заявника не
було вдома, невідомо хто
проник до будинку.
16 липня жителька міста продовжила список заяв про крадіжки грошей. Цього разу
викрали 300 гривень.
Під вечір надійшов рапорт
дільничного про те, що в Панчевому в однієї з жительок
виявили факт вирощування
маку. В цей же час жителька
Німцевого заявила про крадіжку велосипеда. Сталося це
по вул. Фрунзе, що в Новомиргороді. Наступного дня
вкрали велосипед на вул.
Горького, що в Златополі в
чоловіка.
В цей же день надійшла
заява від жителя міста про те,
що під час розпиття горілки з
невідомою особою, знав
лише як звати свого товариша по чарці, в його будинку,
останній викрав дванадцять
медалей часів Афганської
війни. Крадія знайшли швидко.
17 липня ще надійшло два
рапорти дільничного райвідділу про те, що під час проведення на території району

НОВІ ІМЕНА
В РАЙВІДДІЛІ
МІЛІЦІЇ

18 липня ц. р. в Новомиргородському райвідділі внутрішніх справ відбулося представлення нового керівництва. Його провів заступник
начальника УМВС Кіровоградської області, підполковник міліції В. В. Мігалатюк,
познайомивши працівників
міліції з Олександром В’ячеславовичем
Козловським, майором міліції,
новим в. о. начальника
Новомиргородського
РВ
УМВС.
Двома тижнями раніше особовому складу був представлений Віктор Анатолійович Московець, підполковник міліції, в. о. заступника начальника райвідділу,
начальника міліції громадської безпеки.
На виконання рішення колегії УМВС області від 17
липня ц. р. в кожному райвідділі
запроваджується
День відкритих дверей. Так,
в нашому райвідділі таким
днем вважатиметься понеділок. Кожного бажаючого
керівництво
Новомиргородського райвідділу запрошує ознайомитися з умовами, в яких працюють співробітники міліції та провести
діалог з керівництвом.
Години прийому: в. о.
начальника райвідділу –
кожний понеділок з 14.00 до
18.00, першого заступника
начальника райвідділу, начальника слідчого відділу – у
вівторок з 9.00 до 12.00,
заступника начальника РВ,
начальника райвідділу з громадської безпеки – у середу
з 8.00 до 12.00.
21 липня відбудуться масові
гуляння з приводу Дня металурга. Керівництво райвідділу просить громадян поводися достойно і не порушувати громадський порядок.
Вл. інф.
комплексних оперативно-профілактичних заходів
в
Мар’ївці в двох жителів села
виявили факти вирощування
маку.
Також працівники райвідділу
отримали заяву про викрадення мобільних телефонів в
жительки міста. Вона теж
залишила обидва телефони
вдома, а хтось пробрався в
будинок і викрав їх.
і
Кримінальний репортер.

