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 ÍÀØÀ ÏÎØÒÀ
Володарка

суперпризу   Початок цього красивого свя�
та поклала зворушлива історія
однієї любові... Дуже давно, в
I I I  столітт і  нашої ери, римсь�
кий імператор Клавдій I I I  ви�
дав указ, що забороняє людям
одружуватися. Войовничий по�
велитель вирішив, що шлюб
утримує чоловіків у будинку,
заважаючи їм проявляти хо�
робрість на полях битв. І  ли�
ше один�єдиний священик Ва�
лентин чинив опір наказу і та�
ємно продовжував вінчати за�
коханих. На нього донесли ім�
ператорові, і Валентина ув'яз�
нили, засудивши до смерті .
Дочка тюремника, побачивши
Валентина і  д ізнавшись про
його історію, закохалася в ньо�
го. Священик відповів їй вза�
ємністю. Оскільки бачитися во�
ни не могли, закохані спілку�

14 ëþòîãî - äåíü âñ³õ çàêîõàíèõ
валися за допомогою листу�
вання. В день страти �  14 лю�
того 270 року, відважний свя�
щеник послав своїй коханій
останню записку з  п ідписом
"Від Валентина". Це була пер�
ша валентинка.  Культ любові
зародився в древніх цивіліза�
ціях Греції  і  Індії .   Подальший
розвиток к ульт любові  отри�
мав в християнстві ,  де любов
перетворилася на безкорис�
ливу чесноту,  пов 'язану з  в і �
рою і  надією.
 Слова любові цього дня можуть
бути адресовані не лише зако�
ханим і дружинам, але і  всім
близьким: батькам, дітям, дру�
зям, і навіть колегам. Головне �
це увага і щирість, які потрібно
дарувати дорогим  людям як
можна частіше, і не лише в день
Святого Валентина!

Тієї лютневої ночі,
Як посріблив місяць дахи,
Я в твої задивився очі
І вперше дарував духи.

Ні, не хотів бути нахабою,
Лиш де сміливості узять.
Такою засяяли звабою
Вони, що гріх не цілувать.

Цінуймо життя і любов
Відтоді ми разом, єдині,
Крокуєм удвох по життю,
Не одну стежину, стежину
Долаєм круту…

Назустріч вітрам і літам,
В суєті суєт безупинній
Завжди в юність нас поверта
Той день, святого Валентина.

Цінуймо життя і любов,
І весни за веснами знов.
… Я в твої задивився очі,
Як тоді, лютневої ночі.

       В.Кирильчатенко,
                      с.Митлашівка.

Етюд

        Маршрутки
  Обожнюю маршрут�
ки! Ні, не тоді, коли в
час пік ти стоїш на
останній сходинці
притиснутий до две�
рей. Ні, люблю поо�
динокі, майже пусті
маршрутки дальньо�
го слідування. Коли
ти заходиш, забива�
єшся у якесь найвіддаленіше місце біля вікна, спираєшся
головою на бильце сидіння, злегка піднімаєш коліна і з го�
ловою поринаєш у свої думки.
  А за вікном пролітають будинки, мелькають дерева, про�
ходять перехожі по тротуарах, іноді розгортаються ліси чи
поля.  Особливо обожнюю, коли іде дощ. Тоді ти дивишся,
як по склу стікають прозорі краплинки. Здається, що це
сльози. Твої сльози. Це ти плачеш  за тим, що не збулося,
чи за тим, що ніколи і не могло здійснитись насправді. Ти
плачеш, що наболіло твоїй щирій, і, може, скривдженій ду�
ші. Плачеш. А за вікном пролітають цілі населені пункти,
дивні будівлі…
  Монотонно гуде двигун, злегка постукує щось у колесах, і
це плавне пересування, здається, триватиме вічно. Але кож�
на маршрутка приходить до пункту призначення, зупиня�
ється і, після виходу, тобі важко зрозуміти, чи закінчилося
важливе, чи ж то щось важливе у твоєму житті тільки розпо�
чалось.
                                    С.Сергієнко, смт Драбів.

 Читачі нашої газети "Драбівщина" знають, що редакція два
рази на рік проводить розіграш призів для своїх передплат'
ників. Цього разу супер'приз ' пилосос виграла жителька с.Не'
хайки Лідія Дмитрівна Дяченко, яку ви бачите на знімку з
цінним виграшем.

  Але тут, як грім серед ясного неба: "Ти сама живеш, а в нас
сім`я � віддай землю. Не віддаси � затравлю, що і бур`ян не буде
рости". Мотивували тим, що ми колись платили однаковий по�
даток за землю. Я звичайно цього не пам`ятаю, вірніше � не
вникала. Навчання, робота за направленням на Західну Украї�
ну. Приїхали ми в Драбів з чоловіком (нині покійним) 61 рік тому.
Мати вже була пенсіонерка. Ми ніякого податку за землю не
платили. Очевидно, корінь зла іде з далекого 1933 року.
  У нас по�сусідськи жили два хлопчики 5�ти і 7 років. Батьки в
тому ж році померли з голоду. В матері нас було троє � 6�ти, 8�ми
і 10 років. Жалко матері було дивитися, як помирають з голоду ті
хлопчики. І вона чим змогла, як змогла, тим  підтримувала і їх.
Їли і бур`ян, і тирсу з дерева. А ще батьків товариш (царство
йому небесне) робив у колгоспі комірником, то інколи в кишенях
приносив зерна. А пізніше колгосп  призначив мою матір опіку�
ном до цих діток.
  Хата, в якій вони жили, розвалилася, а діток забрали до інтер�
нату. Довго ми підтримували зв`язок з ними, але в Драбів вони
так і не повернулися.
  Землю, яка була біля хати, приписали нам � десь біля 10 соток.
З боку сусідів не було ніяких нарікань. Аж тут згадали про це
через 79 років, як грім серед ясного неба. І ось уже протягом

декількох років пред`являють претензії. Уже особа ІV�покоління,
яка народилася через 30 років після голодомору, вимагає � від�
дай землю. Як я не намагалася довести свою правоту та дарма.
Вогонь розгорався все дужче і я змушена була звернутися до
людей, які стоять на сторожі законів.
  А тому я, як ветеран праці � маю стаж 42 р., як учасник війни,
хочу висловити щирі слова подяки людям, до яких я зверталася
за допомогою по вирішенню спірного питання. Це колишньому
голові Драбівської селищної ради Осадчому І.В., колишній зем�
левпорядниці Охріменко Т.В., нинішній � Бойко Л.Г., секретареві
селищної ради Власенку Л.В., спеціалісту районного відділу зе�
мельних ресурсів Щавінському В.О. і побажати їм успіхів у праці,
міцного здоров`я. Сердечне їм спасибі.
  Ніякого порушення з мого боку не виявлено. Є акт приватизації
земельної присадибної ділянки, державний акт на право влас�
ності. Є план меж. Земельні межові знаки, щоправда, були при�
мітивні. Всі знесені сусідами. Не називатиму їх. Бог  їм суддя.
Залишився один. Як кажуть Бог терпів і нам велів. І "той один"
був вирваний разом із цементним розчином, яким був залитий
цей межовий знак. А в протоколі погоджувальної комісії по вре�
гулюванню земельних відносин є такий пункт:  "Попередити гро�
мадян, що в разі допущення порушень меж, або знищення ме�
жових знаків вони будуть притягнуті до адміністративної відпові�
дальності".
                                                   З повагою гр. К.

   Від редакції: шановні земляки, не сперечайтеся,
не сваріться за присадибні ділянки. Погляньте довкола, і ви
побачите, скільки наших з вами городів не обробляється ти'
ми, хто вже не в змозі їх обробити. Скільки покинуто, так
званих добавок, дачних ділянок за межами селища, де земля
фактично прогулює. Різні на це причини. Особливо, в малих
селах та хуторах. Вільної землі для ведення особистого під'
собного господарства вистачає. Були б тільки бажання та
фізична можливість обробляти її. Звертайтеся до сільських
та селищних рад, де ваше прохання задовольнять всюди. Спе'
речатися за межі, особливо з сусідами, це остання справа,
не гідна високого звання Людини.

Стосунки

Чи варто сваритися за землю?
     Скільки я себе пам`ятаю, ні мої діди,
ні батьки, ні моє покоління не сварили�
ся за межі. Моя мати і мати моєї сусідки
колись посадили кущ хріну на межі, як
межовий знак. Так він і росте по цей час.
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   Нещодавно обласна естафета “Черкащина.  Віхи 60�річної істо�
рії", присвячена 60�річчю заснування Черкаської області, старту�
вала на Драбівщині.
   23 січня  відбулась урочиста подія на Золотоніщині � передача
символів єднання міст і районів Черкащини.  У  святковому дійстві
взяла участь і делегація від Драбівського району на чолі з першим

   Впевненим кроком естафетою Черкаського краю
заступником голови райдержадміністрації Володимиром Лободою.
Він  привітав гостей урочистої події та передав наступникам  аль�
бом для фотознімків, в якому відтворено віхи історії надбання Дра�
бівського району та вписані імена людей, які є його гордістю, а
також рушник,   де талановитими руками драбівських майстринь
"вимережено долю Драбівщини".

Так, перший заступник голови
райдержадміністрації Володимир
Володимирович Лобода доповів про
підсумки виконання Програми еко�
номічного, соціального та культур�
ного розвитку району за 2012 рік,
заходів щодо реалізації районної
Програми "Будуємо нову Драбівщи�
ну" та першочергові завдання щодо
забезпечення економічного, соці�
ального та культурного розвитку ра�
йону у І кварталі 2013 року відповід�

  Засідання колегії райдержадміністрації

но до затверджених програм, завдань
і цілей. У своєму виступі він відзначив,
що робота органів виконавчої влади,
місцевого самоврядування району, ке�
рівників територіальних органів мініс�
терств та відомств протягом 2012 ро�
ку була зосереджена на виконанні
завдань, передбачених Указами Пре�
зидента України, відповідних рішень
Кабінету Міністрів України та забез�
печення збалансованого соціально�
економічного та культурного розвит�

ку району. Головні зусилля були спря�
мовані на  нарощування обсягів ви�
робництва, реалізацію основних ви�
дів сільськогосподарської та промис�
лової продукції; сприяння розвитку ма�
лого бізнесу; залучення інвестицій в
розвиток всіх галузей народногоспо�
дарського комплексу; організацію на�
лежної роботи торгівлі, транспорту,
зв'язку, житлово�комунального госпо�
дарства району; залучення на цій ос�
нові коштів до державного та місце�
вого бюджетів.

Наслідком позитивних зрушень у
розвитку галузей економіки є забез�
печення виконання бюджетів усіх рів�
нів.

Доповідач окреслив необхідність
використання додаткових резервів
для виконання планових призна�
чень доходної частини бюджету ра�
йону в І кварталі 2013 року та звер�
нув увагу на проведення необхідних
заходів керівникам бюджетних уста�
нов, виконкомам сільських та селищ�
них рад.   Також  наголосив на акту�
альних питаннях стосовно транспор�
тного обслуговування населення ра�
йону, реконструкції вуличного освіт�
лення, охорони навколишнього при�
родного середовища та питання
підтримки розвитку тваринництва в
районі.

З інформацією   про підсумки ви�
конання бюджету району за 2012 рік
та завдання щодо його виконання у
І кварталі 2013 року виступила на�
чальник фінансового управління
райдержадміністрації Тетяна Мико�
лаївна Близнюк. Вона  зазначила,
що виконання затвердженого пла�
ну доходів загального фонду бюд�
жету району за 2012 рік забезпече�
но в розрізі усіх доходних джерел
та місцевих бюджетів. Районний
бюджет по власних та закріплених
доходах виконано на 119,5%.

По питанню роботи органів  дер�
жавної виконавчої влади, місцевого
самоврядування із зверненнями гро�
мадян у 2012 році детально озна�
йомила Марина Олександрівна Заї�
ковська, головний спеціаліст юри�
дичного відділу апарату райдержад�
міністрації, яка зазначила, що по всіх
зверненнях, які надійшли до райдер�
жадміністрації протягом року вжито
необхідних  заходів та надано ви�
черпні відповіді і роз'яснення. Зок�
рема, 137 питань (38%) вирішено
позитивно, щодо 196 питань (54%)
надані роз'яснення щодо шляхів їх
вирішення та стосовно питань (8%)
відмовлено у задоволенні, виходя�
чи із норм чинного законодавства.
Найчастіше громадяни до органів

31 січня голова  райдержадміністрації Володимир Ан�
дрійович Бут провів  засідання колегії   районної держав�
ної адміністрації за участю начальників структурних під�
розділів райдержадміністрації, керівників підприємств, ус�
танов, організацій, а також сільських та селищних голів.
На розгляд порядку денного виносилося п`ять питань.

місцевого самоврядування зверта�
лися з питань аграрної політики
та земельних відносин � 432 звер�
нення, соціального захисту� 399
звернень, житлової політики � 153
звернення та інші.

 Під час засідання колегії також
розглянуто стан здійснення вико�
навчими комітетами сільських, се�
лищних рад делегованих повно�
важень органів виконавчої влади
у 2012 році та виконання органа�
ми місцевого самоврядування рі�
шень райдержадміністрації та до�
ручень голови райдержадмініс�
трації, які перебували на контро�
лі у ІV кварталі 2012 року.

  Підбиваючи підсумки засідання
колегії, голова райдержадміністра�
ції Володимир Андрійович Бут на�
голосив, що пріоритетом у діяль�
ності органів  влади є виконання
завдань, поставлених Президен�
том України, Кабінетом Міністрів
України.

По кожному розглянутому пи�
танню колегії були прийняті відпо�
відні рішення.

За інформацією відділу з пи�
тань внутрішньої політики та ін�
формаційної діяльності апарату
райдержадміністрації.

    Про результати діяльності лікувально�профілактичних закла�
дів району за 2012 рік та завдання щодо подальшого їх розвитку
і поліпшення стану здоров`я населення доповіла головний лікар
Драбівської центральної районної лікарні С.А.Бойко. Керівник
медичної галузі району наголосила, що діяльність лікувальних
закладів спрямована на поліпшення стану здоров'я усіх верств
населення, зниження рівня захворюваності, інвалідності, смер�
тності, продовження активного довголіття і тривалості життя,

охорони  материнства та дитинства. Вона відзначила, що на
виконання районної програми "Будуємо нову Драбівщину" на
2011�2015 роки, впродовж 2012 року з метою зміцнення матері�
ально�технічної бази Драбівської центральної районної лікарні
та її структурних підрозділів проводилися роботи по ремонту
(капітальному та поточному) всіх відділень медичного закладу,
окремих структурних підрозділів та окремих кабінетів. Зокрема,
адміністрація центральної районної лікарні піклується про здо�
ров'я ветеранів війни. В стаціонарі функціонують 5 палат для
лікування ветеранів війни на 14 ліжок. Ці палати  забезпечені
холодильниками, радіоприймачами, приліжковими килимками,
м'яким інвентарем та телевізорами.
         Завершено роботи з реконструкції гуртожитку під житлові
квартири (1 � 3�х кімнатна,  2 � 2�х кімнатні та 1 � 4�х кімнатна
квартири). Куплено окремо квартиру для анестезіолога. З'яви�
лась можливість забезпечити житлом висококваліфікованих фа�
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    В останній день січня у великій залі Будинку рад у Драбові відбулося традиційне засідання
медичної ради працівників охорони здоров`я району, в якому взяли участь голова районної
державної адміністрації В.А.Бут, голова районної ради Г.Г.Матвійчук, перший заступник на�
чальника головного управління охорони здоров`я та медицини катастроф обласної держав�
ної адміністрації О.В.Найдан, члени медичної ради, районні фахівці, завідуючі та акушерки
ФАПів, старші медичні сестри відділень, завідуючі сільськими лікувальними дільницями та
спеціалісти районної санепідемстанції, сільські та селищні голови.

хівців, які прибудуть працювати до медичного закладу. Запевни�
ла, що медпрацівники району постійно працюють над підви�
щенням кваліфікації.
        Також головний лікар звернула увагу на найгостріші проб�
леми, що потребують вирішення, окреслила основні завдання
та заходи на 2013 рік.
     Про підсумки роботи підвідомчих відділень   центральної ра�
йонної лікарні присутнім доповіли: В.І.Завгородній  � завідувач
Мехедівського АЗПСМ, В.Л. Пилипенко � голова райкому проф�
спілки медпрацівників, В.М.Шевченко � завідуюча ФП села Пе�
рервинці, Г.М. Павлюк � завідуючий акушерсько�гінекологічним
відділенням, районний акушер�гінеколог.
         У своїх виступах вони навели статистичні дані роботи від�
ділень за 2012 рік, окреслили коло проблемних питань та шляхи
їх вирішення. Виступаючі закликали керівників органів місцевого
самоврядування допомагати медичним працівникам фельдшерсь�
ко�акушерських пунктів, сільських лікарських амбулаторій у їх
повсякденній праці.
        До присутніх також звернулися перший заступник началь�
ника ГУОЗ та МК О.В. Найдан та голова районної державної
адміністрації В.А.Бут, які наголосили, що вбачають головним
завданням влади створити всі умови для медичних працівників,
аби забезпечити якісне медичне обслуговування населення на�
шого району. Цьому мають бути підпорядковані і зусилля органів
місцевого самоврядування.
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ДРАБІВСЬКА РАЙОННА  РАДА

          Рішення
від 25.01. 2013  року  № 25'9/VI

Про  звіт   про   виконання ра'
йонного бюджету за  2012 рік

Заслухавши звіт районної державної адміністрації
по виконанню районного бюджету за 2012 рік район�
на рада відмічає, що структурними підрозділами рай�
держадміністрації та виконкомами сільських та се�
лищних рад проведена відповідна робота по виконан�
ню бюджету.

За  2012 рік до загального фонду районного бюд�
жету надійшло власних та закріплених доходів 14444,9
тис.грн.,  що становить 119,5 відсотка до плану за
звітний період, або більше на 2355,7 тис.грн,   та 122
відсотки до надходжень за аналогічний період мину�
лого року, або більше на 2605,6 тис.грн.

Із державного бюджету за  2012 рік до районного
бюджету надійшло коштів  в загальній сумі 99416,7
тис.грн., з них дотації вирівнювання 65704,9 тис. грн.,
виконання планового показника становить � 100 від�
сотків;  додаткових дотацій з державного  бюджету
місцевим  бюджетам � 2263,5 тис.грн., що   становить
100 відсотків  та  31448,3 тис.грн.  субвенцій, що
одержуються з державного бюджету, виконання пла�
ну � 97,6 відсотка,   з них :

субвенція з державного бюджету на виплату допо�
моги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інва�

лідам з дитинства та дітям�інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям � 22248,4 тис. грн. ;

субвенція з державного бюджету місцевим бюд�
жетам на надання пільг та житлових субсидій насе�
ленню на оплату електроенергії, природного газу, пос�
луг  тепло�, водопостачання і водовідведення, квар�
тирної плати (утримання будинків і споруд та прибу�
динкових територій), вивезення побутового сміття та
рідких нечистот �    6443,1 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюдже�
там на виплату державної соціальної допомоги на
дітей�сиріт  та дітей, позбавлених батьківського пік�
лування, грошового забезпечення батькам�вихова�
телям і прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та при�
йомних сім'ях за принципом  ,,гроші ходять за дити�
ною” � 474,7 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюд�
жетам на надання пільг з послуг зв'язку та інших
передбачених законодавством пільг, в тому числі ком�
пенсації втрати частини доходів у зв'язку з відміною
податку з власників транспортних засобів та відпо�
відним збільшенням ставок    акцизного податку з
пального для фізичних осіб  (крім пільг на одержання
ліків, зубопротезування, оплату електроенергії при�
родного і скрапленого газу на побутові потреби, твер�
дого та рідкого пічного побутового палива, послуг
тепло � водопостачання і  водовідведення, квартирної
плати ( утримання будинків і споруд та прибудинко�
вих територій), вивезення побутового сміття та рід�
ких нечистот) та компенсацію за пільговий проїзд
окремих категорій громадян �  1136,7 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюд�
жетам  на надання пільг та житлових субсидій насе�

ленню на придбання твердого та рідкого пічного по�
бутового палива та скрапленого газу � 973,5 тис.грн.;

субвенція з державного бюджету місцевим бюд�
жетам на погашення заборгованості різниці в тари�
фах на теплову енергію, послуги з водопостачання
та водовідведення, що вироблялися, транспортува�
лися та постачалися населенню, яка виникла  у зв'язку
з невідповідністю фактичної вартості теплової енер�
гії, послуг з водопостачання та водовідведення тари�
фам, що затверджувалися  органами державної вла�
ди чи органами місцевого самоврядування в сумі
171,8 тис. грн.

Інших  субвенцій  надійшло в сумі 3265,7 тис. грн.,
в  тому  числі  із  обласного  бюджету 105,7 тис. грн.

Коштів, що надходять до районного бюджету від
Перервинцівської сільської ради одержано в сумі 9,5
тис.грн.

До спеціального фонду  районного бюджету  за
2012 рік  надійшло власних та закріплених доходів  в
сумі 5276,0  тис.грн., в тому числі по  власних над�
ходженнях бюджетних установ мобілізовано коштів в
сумі 5123,6 тис.грн., надходження  коштів до цільо�
вих  фондів рад  становить 32,6 тис.грн., надходжен�
ня коштів від відшкодування втрат сільськогоспо�
дарського та лісогосподарського виробництва � 3,2
тис.грн., коштів від відчуження майна, що перебуває
в комунальній власності � 116,6 тис.грн.

Протягом звітного періоду до спеціального фонду
районного бюджету  надійшло 2403,8 тис.грн. тран�
сфертів, у тому числі: субвенції на погашення забор�
гованості різниці в тарифах на теплову енергію, пос�
луги з водопостачання та водовідведення, що вироб�
лялися, транспортувалися та постачалися населен�
ню, яка виникла  у зв'язку з невідповідністю фактич�

ÄÐÓÊÓªÒÜÑß ÇÃ²ÄÍÎ ÂÈÌÎÃ ×ÈÍÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ ної вартості теплової енергії, послуг з водопостачан�
ня та водовідведення тарифам, що затверджувалися
органами   державної    влади чи    органами місцево�
го самоврядування в сумі 608,6 тис. грн., субвенції
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених пун�
ктах  в сумі 1608 тис.грн., субвенції на виконання
інвестиційних проектів в сумі 187,2 тис.грн.

Видатки районного бюджету проведені в сумі
121303,2 тис.грн., в тому числі: по загальному фон�
ду � в сумі 113955,4 тис.грн., по спеціальному � 7347,8
тис.грн.

Із загального обсягу видатків перераховано дота�
цію вирівнювання сільським та селищним бюджетам
у сумі 8857,8 тис.грн., додаткову дотацію на вирівню�
вання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів
у сумі 159,8 тис.грн., додаткову дотацію з державно�
го бюджету на забезпечення виплат, пов'язаних із
підвищенням рівня оплати праці   працівників   бюд�
жетної   сфери    у сумі 65 тис.грн.,    інші   субвенції
у сумі 208,7 тис.грн., субвенцію державному бюдже�
ту на   виконання  програм соціально�економічного
та  культурного  розвитку   у   сумі 75,0 тис.грн.,
субвенцію  місцевим бюджетам на будівництво, ре�
конструкцію, ремонт  вулиць і доріг комунальної влас�
ності у населених пунктах у сумі 1168,8 тис.грн.

 Відповідно   до   Закону    України   "Про   місцеве
самоврядування  в Україні" та  статті 80 Бюджетного
кодексу України районна рада    в и р і ш и л а :

1. Затвердити звіт районної державної адміністра�
ції про виконання районного бюджету  за  2012 рік по
доходах загального  фонду у сумі 117136,8 тис.грн.,
по видатках 113955,4 тис.грн., по доходах спеціаль�
ного фонду 7679,8 тис.грн., по видатках     7347,8
тис.грн.

Голова районної ради Г.Г. Матвійчук.

ДРАБІВСЬКА РАЙОННА  РАДА

                    Рішення
 25 січня 2013 року №25'10 /VI

Про внесення змін до рішення
районної ради від 25.12.2012 №
24'5/VІ  " Про  районний  бюджет
на 2013 рік"

       Відповідно до статті 76,77 Бюджетного кодексу
України, статті 61 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні"  районна рада  ВИРІШИЛА:
1.Внести до рішення районної ради від 25.12.2012 №
24�5/VІ "Про районний бюджет на 2013 рік" " зміни та
викласти у такій редакції:
"1. Установити загальний обсяг доходів районного
бюджету на 2013 рік у сумі 120 367,128  тис.грн.
Обсяг  доходів загального фонду бюджету визначити
у сумі 116 910,115 тис.грн., спеціального фонду
бюджету 3 457,013 тис.грн., у тому числі бюджету
розвитку 984,713 тис.грн. (додаток №1).
  У складі доходів  районного  бюджету  врахувати
обсяг:
   відповідно Закону України "Про Державний бюджет
України на 2013 рік "  дотації  вирівнювання, що
одержуються з державного бюджету у сумі 63908,0
тис.грн.,
   коштів, що передаються до районних та міських
(міст Києва і Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів з міських (міст
районного значення), селищних, сільських та
районних у містах бюджетів  у сумі 58,943 тис.грн.
   субвенцій з державного бюджету по загальному
фонду, з них:
-  субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям�інвалідам та тимчасової державної допомоги
дітям у сумі   23 450,3  тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло�,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот у сумі 7156,7  тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу у сумі 1046,6  тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на дітей�
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам,  вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
за принципом "гроші ходять за дитиною"  у сумі  579,0
тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу на
побутові потреби, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло�, водопостачання і

водовідведення,  квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій
громадян у сумі  1320,0  тис.грн.;
  � субвенцій з державного бюджету по спеціальному
фонду, з них:
 -  субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та
утримання вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах у сумі   765,0  тис.грн.;
  субвенцій з обласного бюджету на проведення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі
1503,574  тис.грн., з них:
� субвенція з обласного бюджету на виплату допомоги
на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу у сумі 265,7  тис.грн.;
�субвенція з обласного бюджету на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 22,114
тис.грн.;
�субвенція з обласного бюджету на встановлення
телефонів інвалідам І та ІІ групи загального
захворювання у сумі 0,168 тис.грн.;
�субвенція з обласного бюджету на компенсаційні
виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування у сумі 16,966 тис.грн.;
� субвенція з обласного бюджету на покращення
надання соціальних послуг найуразливішим верствам
населення у сумі 538,626 тис.грн.;
� субвенція з обласного бюджету на надання послуг з
екстреної медичної допомоги у сумі 660,0 тис.грн;
�субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів у сумі 984,713 тис.грн.;
   інших субвенцій сільських та селищних рад по
загальному фонду у сумі 3 623,837  тис.грн., по
спеціальному фонду 34,0 тис.грн.
 2. Затвердити загальний обсяг видатків районного
бюджету на 2013 рік у сумі 122 697,013 тис.грн., у
тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету
у   сумі 118 733,339 тис.грн.  та  видатків  спеціального
фонду бюджету 3 963,674 тис.грн. за тимчасовою
класифікацією видатків та кредитування місцевих
бюджетів (додаток   № 2) та головними розпорядниками
коштів (додаток № 3).
   Якщо після прийняття рішення про районний бюджет
повноваження на виконання функцій або надання
послуг, на яке надано бюджетне призначення,
передається від одного головного розпорядника
бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не
припиняється і застосовується для виконання тих
самих функцій чи послуг іншим головним
розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено.
Передача бюджетних призначень у цьому випадку
здійснюється за рішенням районної державної
адміністрації, погодженим з постійною комісією
районної ради з питань планування , бюджету і
фінансів, у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
   у межах  загального обсягу бюджетних призначень
за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування бюджету фінансове управління
райдержадміністрації за обґрунтованим поданням
головного розпорядника бюджетних коштів здійснює
перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених
у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної
класифікації видатків бюджету.
   У процесі виконання районного бюджету дозволити
районній державній адміністрації за погодженням з

постійною комісією районної ради з питань
планування, бюджету і фінансів здійснювати передачу
інших бюджетних призначень або перерозподіл інших
видатків та кредитування по загальному та
спеціальному фондах у межах загального обсягу
коштів районного бюджету з послідуючим
затвердженням змін на сесії районної ради.
3.Встановити профіцит загального фонду районного
бюджету у сумі 506,661 тис.грн., напрямком
використання якого визначити передачу коштів із
загального фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду).
Встановити дефіцит спеціального фонду районного
бюджету у сумі 506,661 тис.грн.  джерелом покриття
якого визначити надходження коштів із загального
фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Установити обсяг дефіциту загального фонду
районного бюджету на 2013 рік у сумі 2329,885
тис.грн. джерелом покриття якого визначити вільний
залишок бюджетних коштів станом на 01.01.2013
(додаток № 6).
 4. Установити розмір оборотного касового залишку
бюджетних коштів районного бюджету  у сумі  500,0
тис.грн.
5. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів
(додатки  № 4.1, 4.2) на  2013 рік, з них :
обсяги трансфертів, що надходять до районного
бюджету:
   дотацію вирівнювання, що одержується з
державного бюджету відповідно Закону  України  "Про
Державний  бюджет  України  на  2013  рік"  у  сумі  63
908,0  тис.грн.,
   коштів, що передаються до районних та міських
(міст Києва і Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів з міських (міст
районного значення), селищних, сільських та
районних у містах бюджетів  у сумі 58,943 тис.грн.
   субвенції з державного бюджету  по загальному
фонду,   з них:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства,
дітям�інвалідам та тимчасової державної допомоги
дітям у сумі   23 450,3  тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло�,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот у сумі 7 156,7  тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива і скрапленого газу у сумі 1 046,6  тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату державної соціальної допомоги на дітей�
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам,  вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
за принципом "гроші ходять за дитиною"  у сумі  579,0
тис.грн.;
� субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших
передбачених законодавством пільг (крім пільг на
одержання ліків, зубопротезування, оплату
електроенергії, природного і скрапленого газу на
побутові потреби, твердого та рідкого пічного
побутового палива, послуг тепло�, водопостачання і

водовідведення,  квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій
громадян у сумі 1320,0  тис.грн.;
   субвенції з державного бюджету по спеціальному
фонду, з них:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах у сумі   765,0  тис.грн.;
   субвенції з обласного бюджету на проведення
видатків місцевих бюджетів, що враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів в сумі
1503,574  тис.грн., з них:
� субвенція з обласного бюджету на виплату допомоги
на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу у сумі 265,7  тис.грн.;
� субвенція з обласного бюджету на поховання
учасників бойових дій та інвалідів війни у сумі 22,114
тис.грн.;
�субвенція з обласного бюджету на встановлення
телефонів інвалідам І та ІІ групи загального
захворювання у сумі 0,168 тис.грн.;
� субвенція з обласного бюджету на компенсаційні
виплати інвалідам на бензин, ремонт,
техобслуговування автотранспорту та транспортне
обслуговування у сумі 16,966 тис.грн.;
� субвенція з обласного бюджету на покращення
надання соціальних послуг найуразливішим верствам
населення у сумі 538,626 тис.грн.;
� субвенція з обласного бюджету на надання послуг з
екстреної медичної допомоги у сумі 660,0 тис.грн.
  субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів у сумі 971,913 тис.грн.;
   інші субвенції сільських та селищних рад по
загальному фонду у сумі 3 585,637  тис.грн., по
спеціальному фонду 34,0 тис.грн. (додаток 4.1.).
   обсяги трансфертів, що передаються із  районного
бюджету:   дотацію вирівнювання, що передається з
районних та міських (міст Києва і Севастополя,  міст
республіканського  і  обласного значення) бюджетів
у сумі 7 830,674 тис.грн.;
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
вулиць і доріг комунальної власності у населених
пунктах у сумі   765,0  тис.грн.;
- інші субвенції у сумі 55,577 тис.грн. обласному
бюджету на закупівлю послуг з  лікування хворих на
хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу;
- субвенції іншим бюджетам на виконання
інвестиційних проектів у сумі 87,0 тис.грн., з них
Драбівській селищній раді для придбання житла
Спірідоновій Л. у сумі  70,0 тис.грн.
   Митлашівській сільській раді на погашення
заборгованості по співпраці реалізації другої фази
Проекту ЄС/ООН "Місцевий розвиток, орієнтований
на громаду � 2" у сумі 17,0 тис.грн. (додаток № 4.2.).
Надати право фінансовому управлінню
райдержадміністрації за погодженням із постійною
комісією районної ради з питань планування, бюджету
і фінансів з наступним затвердженням відповідних змін
на черговій сесії районної ради: проводити перерозподіл
затвердженого обсягу субвенцій між споживачами
послуг, виходячи з фактично нарахованих обсягів
відповідних пільг, субсидій, допомог населенню тощо;
  у разі уточнення річних обсягів трансфертів з
державного та місцевих бюджетів відповідно до актів
законодавства і рішень про місцеві бюджети, вносити
відповідні зміни до розпису районного бюджету,
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проводити розподіл зазначених трансфертів між місцевими
бюджетами.
  6. Установити, що перерахування  дотацій вирівнювання бюджетам
сіл та селищ (коштів, що передаються до районного бюджету)
здійснюється Головним управлінням Державної казначейської
служби України у Черкаській області в межах річного обсягу,
шляхом застосування  нормативів щоденних відрахувань від
надходження доходів до загального фонду  державного бюджету
(відповідного місцевого бюджету) згідно із додатками № 4.1, 4.2.
до цього рішення.
   У разі якщо суми дотації вирівнювання (коштів, що передаються
до районного бюджету), перераховані  місцевим бюджетам згідно з
помісячним розписом районного бюджету шляхом застосування
нормативів щоденних відрахувань, визначених у додатках № 4.1,4.2.
до цього рішення, не забезпечать отримання місячної суми дотації
вирівнювання (коштів, що передаються до районного бюджету),
недоотримані суми  перераховуються управлінням Державної
казначейської служби України у Драбівському районі Черкаської
області на рахунок відповідного місцевого бюджету (районного
бюджету) із загального фонду районного бюджету
(Вершинозгарського, Ковалівського, Перервинцівського сільських
бюджетів) на основі розпоряджень фінансового управління
(сільської ради) не пізніше 10 числа наступного місяця, річні
суми �  не пізніше 28 грудня поточного року.
  7. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального
фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною
структурою.
оплата праці (код 2110);
нарахування на оплату праці (код 2120);
медикаменти та перев'язувальні  матеріали (код 2220);
продукти харчування (код 2230);
оплата комунальних послуг та енергоносіїв ( код 2270);
соціальне забезпечення  (код 2700);
поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
(код 2620) забезпечення інвалідів засобами реабілітації, виробами
медичного призначення для індивідуального користування.
  8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на
реалізацію державних та  регіональних  галузевих  програм  на
загальну суму 534,548  тис.грн. (додаток № 5).
  9.  Установити обсяг резервного фонду районного бюджету на
2013 рік у сумі 348,587 тис. грн.
  10.  Розпорядникам коштів районного бюджету:
забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених
чинним законодавством  умов оплати праці  та розміру  мінімальної
заробітної плати;
передбачити у кошторисах бюджетних установ і організацій в
повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків
за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання,
водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які
споживаються бюджетними установами і організаціями, не
допускаючи будь�якої простроченої заборгованості із зазначених
послуг. Розпорядникам забезпечити укладання угод  по кожному
виду енергоносіїв у межах затверджених коштів та до 01.02.2013
встановити ліміти споживання енергоносіїв по кожній бюджетній

установі, виходячи з обсягів фінансування, передбачених
кошторисами видатків на 2013 рік;
 11. Доручити фінансовому управлінню районної державної
адміністрації, у разі необхідності:
   отримувати позики у Головному  управлінні  Державної
казначейської служби  України  в  Черкаській області  на  покриття
тимчасових  касових  розривів районного бюджету, пов'язаних із
забезпеченням захищених видатків загального фонду, які в
обов'язковому порядку покриваються Державним казначейством
України в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без
нарахування відсотків за користування цими коштами із обов'язковим
їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
   отримувати середньострокові позики на суми невиконання у
відповідному звітному періоді розрахункових обсягів доходів
місцевих бюджетів на 2013 рік, що враховуються  при визначенні
обсягу міжбюджетних трансфертів та передбачені у додатку №
6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013
рік", за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на
умовах їх повернення без нарахування відсотків за
користування цими  коштами у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.
   Відповідно до частини 8 статті 16 Бюджетного кодексу України
доручити  фінансовому управлінню  райдержадміністрації
здійснювати у 2013 році на конкурсних засадах розміщення
тимчасово  вільних коштів районного бюджету на депозитні
рахунки (вклади) в банківських установах у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
 12. Для забезпечення своєчасного проведення розрахунків за
рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам,
інших субвенцій  дозволити фінансовому управлінню
райдержадміністрації за висновком постійної комісії районної
ради з питань планування, бюджету і фінансів, вносити зміни до
розпису районного бюджету, що викликані змінами у
призначеннях зазначених субвенцій, з послідуючим
затвердженням на черговій сесії районної ради відповідних змін
до районного бюджету.
 13. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити
пріоритетне спрямування коштів на закупівлю бюджетними
організаціями і установами необхідних матеріально�технічних
засобів у вітчизняних товаровиробників відповідно до вимог
Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за
державні кошти".
   Запропонувати управлінню економіки райдержадміністрації
щоквартально визначати верхню межу цін на основні види
товарів, що закупляються розпорядниками коштів місцевих
бюджетів та подавати їх на затвердження голові
райдержадміністрації.
14. Фінансовому управлінню райдержадміністрації щоквартально
інформувати районну раду про хід виконання рішення та
публікувати дані в пресі про виконання доходів і видатків
районного бюджету з відповідними коментарями та поясненнями."
2. Додатки № 1�7   до  цього  рішення  є  його  невід'ємною
частиною.

                       Голова районної ради Г.Г.Матвійчук.

 Особистий прийом громадян
 за місцем проживання началь�
ником та заступником началь�
ника управління праці та соці�
ального захисту населення
райдержадміністрації
  Симоненко Ніна Михайлівна, начальник
управління праці та соціального захисту
населення райдержадміністрації � 21 лю�
того, смт Драбів.
  Блоха Любов Анатоліївна, заступник на�
чальника управління праці та соціально�
го захисту населення райдержадміністра�
ції �  12 лютого, с. Жорнокльови.

Прямий  телефонний
 зв'язок "Гаряча лінія"
  У лютому відповідатимуть на телефонні
дзвінки з 10 до 12 години:
  Понеділок (11) � Симоненко Ніна Михай�
лівна, начальник управління праці   та  со�
ціального   захисту   населення    райдер�
жадміністрації, тел. 3�08�58.
  Вівторок (26) � Блоха Любов Анатоліїв�
на, заступник начальника управління, на�
чальник відділу соціальних виплат та до�
помог управління   праці   та  соціального
захисту   населення    райдержадмініс�
трації, тел. 3�08�58.
  Середа (6, 20) � Сакун Антоніна Григо�
рівна, начальник відділу пільг управління
праці та соціального захисту населення
райдержадміністрації,  тел. 3�08�58.
  Четвер (14, 28) � Костяний Михайло Ми�
колайович, начальник відділу праці, ек�
сперт з умов праці управління праці та
соціального захисту населення райдер�
жадміністрації,  тел. 3�08�58.
  П'ятниця (8) � Балагурчик Ганна Мико�
лаївна, головний спеціаліст з питань об�
слуговування інвалідів управління праці та
соціального захисту населення райдер�
жадміністрації,  тел. 3�08�58.

ÐÀÉÎÍÍÈÉ ÁÞÄÆÅÒ

    Шановна редакціє! Ми, власни�
ки паїв села Мойсівка, хочемо вис�
ловити щиру подяку ТОВ "Зерно�
сервіс" і його керівництву, зокре�
ма Володимиру Петровичу Биби�
ку за розуміння, співпрацю і до�
помогу, яку вони надають жите�
лям нашого села.
   Протягом всіх років (за час орен�
ди наших земель) товариство без
затримок розрахувалось із влас�
никами паїв. І у 2012 році ТОВ
"Зерносервіс" виплатив за орен�
ду земельних паїв по 5% від гро�
шової оцінки паю (з урахуванням
коефіцієнту 1,756). Це велика під�
тримка для жителів села.
  ТОВ "Зерносервіс" надає також
допомогу і нашій сільській раді в
рамках укладеної соціальної уго�
ди. Зокрема, у 2012 році ТОВ

         Щиро дякуємо
"Зерносервіс" виділив на ре�
монт спальної кімнати у ДНЗ
"Яблунька" 10 тис. грн. Також в
рахунок соціальної угоди у сіль�
ській раді було використано 5
тис. грн. на ремонт сільського
клубу і поновлення сцени. До
дня людей похилого віку, дня
інвалідів, дня Перемоги видає
продуктові набори жителям се�
ла.
  Ми щиро вдячні за допомогу
цьому господарству. Від щиро�
го серця бажаємо ТОВ "Зерно�
сервіс" натхнення в роботі, сі�
мейного затишку, достатку у
кожну родину, щедрості і людсь�
кої мудрості.

   Із вдячністю і повагою жи�
телі села Мойсівка.

              Подяка
  Ми, жителі с.Золотоношка, хочемо подякувати нашій доро�
гій акушерці Катерині Володимирівні Кузьменко, яка своєю
добротою, своєю роботою додає здоров`я.  Вона вдень і вно�
чі, в погоду і в негоду приходить на допомогу кожній людині.
Розрадить, надасть першу допомогу. Її ніжний голос наче
лікує людину. Дуже дякуємо тобі, наша Катю, здоров`я тобі і
Божої благодаті. Хай Бог оберігає тебе і твою сім`ю.

                                                              З повагою односельчани.

             Шановні читачі!
  Нагадуємо: якщо ви хочете отримувати районну га'
зету "Драбівщина", передплатіть її в листонош чи у
відділеннях зв`язку. І ви будете отримувати газету з
наступного місяця. Будьмо разом!
                       З повагою редакція газети "Драбівщина".

        Óêðà¿íà-Ëèòâà:
ïåðñïåêòèâíå ñï³âðîá³òíèöòâî
За повідомленням прес�секретаря Президента Литви

Дайви Ульбінайте, 6 лютого Президент України Віктор
Янукович здійснить офіційний візит до Литовської Рес�
публіки. Однією з основних тем двосторонніх перегово�
рів будуть відносини України з Європейським Союзом.

На думку авторитетних аналітиків та політичних експертів, цей візит Вік�
тора Януковича може мати доленосне значення не тільки для двосторонніх
відносин між Україною та Литвою, але й для євроінтеграційних намірів
нашої держави.

Нагадаємо читачам, що у другій половині 2013 року Литовська Республі�
ка буде головувати у Європейському Союзі. Крім того, саме у Вільнюсі на
листопад поточного року заплановано зустріч членів програми "ЄС Східне
партнерство", під час якого Україна має усі шанси підписати Угоду про
асоціацію з Європейським Союзом. Тому візит Президента Віктора Януко�
вича до Литви експерти називають зваженим, далекоглядним та стратегіч�
ним кроком.

Нашу державу з Республікою Литва пов'язують довгі роки тісних взаємоз�
в'язків та плідної співпраці. У далекому 1991 році Україна однією з перших
визнала незалежність Литовської Республіки. Так само вчинила і Литва. А
вже у серпні 1992 року у Києві було відкрито Посольство Литви в Україні.

Якщо говорити про економічні зв'язки, то тут варто зазначити, що сьо�
годні Україна займає шосте місце серед країн�отримувачів інвестицій з
Литви. У рамках реалізації інвестиційних проектів на території нашої дер�
жави працює близько 270 підприємств з литовським капіталом.

У контексті євроінтеграційних зусиль нашої держави все більшого зна�
чення набувають перспективи розвитку науково�технічного співробітниц�
тва між Україною та Литвою.

Серед напрямів співробітництва, які реалізуються сторонами протягом
останніх років, є медицина, дослідження в галузі біотехнологій і сільського
господарства, біоінженерія та генетика; ресурсо�енергозберігаючі та еко�
логічно безпечні технології, альтернативні джерела енергії; нові матеріали
та хімічні речовини; екологія та раціональне використання природних ре�
сурсів; інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, меха�
нотронні, робототехнічні, плазмові); нанофізика, наноелектроніка і нано�
технології; гуманітарні та соціальні дослідження.

Також можна відзначити той факт, що 22 листопада 2011 року під час
офіційного візиту Президента Литви Д. Грібаускайте в Україну наші держави
підписали Програму співробітництва в області науки та технологій між Мініс�
терством освіти та науки ЛР і Державним агентством з питань науки, іннова�
цій та інформатизації України на 2011�2015 рр., яка спрямована на подаль�
шу реалізацію Угоди між Урядом України та Урядом Литовської Республіки
про співробітництво в галузі науки, освіти і культури від  4.08.1993 р.

Окрім цього, Литва, як і Україна має однакові непорозуміння з Росією у
енергетичній сфері. У Києва з Вільнюсом спільна проблема, ім'я якій � ціна
на російське блакитне паливо. Тому візит Президента Віктора Януковича
до Литви може виявитися корисним у плані набуття литовського досвіду
протистояння імперським амбіціям Москви.

За словами політологів, останні півроку свідчать про безпідставність те�
зи щодо міжнародної ізоляції України. Як показує час, наша держава й
надалі залишається цікавим та перспективним партнером на світовій аре�
ні. Індія, Азербайджан, Давос і Угода з енергетичним гігантом "Роял Датч
Шелл", Литва � ось ще неповний перелік, який свідчить на користь сучасної
зовнішньополітичної стратегії України.

Наразі не хочеться робити поспішних висновків. Але можна здійснити
невеличкий прогноз. Враховуючи те, що Литву називають одним з голов�
них лобістів України у ЄС, можна прогнозувати, що офіційний візит Прези�
дента України до Вільнюса матиме конкретні результати, один з яких �
повноправне членство нашої держави у Європейському Союзі.

                                        Катерина Грицишин, журналіст.
                                                                                   5 лютого 2013 року.

    Оголошується конкурс
   Головне управління статистики у Черкаській області оголошує конкурс
на заміщення вакантної посади провідного спеціаліста�економіста
відділу статистики у Драбівському районі.
   Вимоги до кандидатів: вища освіта за освітньо�кваліфікаційним рів�
нем спеціаліста або магістра відповідного напрямку; вільне володіння
державною мовою; навички роботи на ПК.
  Документи до конкурсу: заява про участь в конкурсі; ознайомлення
з обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження
державної служби; відомості про доходи та зобов'язання фінансового
характеру щодо себе та членів своєї сім'ї.
   Прийом документів до участі в конкурсі приймаються протягом
30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу
за адресою: 18000, м. Черкаси, вул.  О.Дашкевича, 39, каб. 501,
тел. 36�17�02.

  Продаю автомобіль "ВАЗ'2106" 1991 р.в., ко'
лір беж, 1,5, не потребує капіталовкладень.
                                     Тел. 096'73'03'117.

 Продаю електричну корморізку. Тел. 067'77'60'297, 97'3'00.

   Продається саморобний міні'трактор для домашнього господарства і об'
робітку городів. Тел. 068'119'55'11, 32'4'39.

  Запрошуємо скористатися послугами крупорушки та ДКУ в
с.Рождественське. Тел. 0987872397.



44 ÄÐÀÁ²ÂÙÈÍÀÍÀØÀ Ì²Ë²Ö²ß8. 02. 2013 ð.

ÄÎ ÂÀØÎ¯ ÓÂÀÃÈ

  Прийом громадян дільничними інспекторами міліції
Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області

   ДІМ лейтенант
міліції

Козачко O.A.,
смт Драбів:

вівторок ' 12.00'
                    14.00;
четвер  '   14.00'
                    18.00;
субота 9.00'12.00.

  ДІМ старший лейтенант мі'
ліції Кошовий О.М., ст. Дра'
бове'Барятинське: другий вів'
торок ' 9.00'12.00; с. Білоу'
сівка: перший вівторок '
10.00'13.00; с. Перервинці:
другий четвер ' 14.00'16.00;
с. Остапівка: четвертий вів'
торок ' 14.00'16.00; с. Митла'
шівка: третя субота ' 11.00'
13.00; с. Ленінське: перший
четвер ' 14.00'17.00;  с. Ме'
хедівка: третій четвер ' 14.00'
16.00.

   ДІМ капітан міліції Костяний
М.В., с. Рождественське: дру'
гий вівторок ' 14.00'16.00; с.
В.Згарська: другий четвер '
14.00'17.00; с. Михайлівка:
четверта субота ' 11.00'13.00;
с. Бойківщина: третій вівто'
рок ' 10.00'13.00; с.Безпаль'
че: третій понеділок ' 14.00'
16.00; с. Великий Хутір: кож'
на середа '9.00'11.00; с. Без'
бородьки: другий понеділок '
14.00'16.00; с. Рецюківщина:
перший понеділок ' 14.00'
16.00.

   Ст. ДІМ майор міліції Ко'
зик В.Г., смт Шрамківка:
перший, четвертий вівтор'
ки ' 14.00'16.00; с. Кова'
лівка: друга субота '
11.00'13.00;  с. Кононівка:
другий вівторок ' 14.00'
17.00;  с. Мойсівка: третій
вівторок ' 14.00'16.00; с.
Степанівка: третя субо'
та ' 11.00'13.00; с.Погре'
би: третій четвер ' 13.00'
17.00.

   Ст.ДІМ майор міліції
Безуглий В.В., с. Бир'
лівка: перший, третій
вівторки ' 14.00'16.00;
с. Демки: другий вівто'
рок '  14 .00'16.00;  с .
Яворівка: перший чет'
вер '  14.00'16.00;  с.
Кантакузівка: другий
четвер ' 14.00'16.00; с.
Коломиці: друга субо'
та ' 11.00'13.00.

   ДІМ лейтенант міліції
Кучеренко О.В., с.Жор'
нокльови: перший вівто'
рок ' 14.00'16.00; с. Не'
хайки: перша субота '
11.00'13.00;  с. Кришто'
півка: третя субота '
11.00'13.00; с.Золото'
ношка: третій вівторок '
14.00'16.00; с.Левченко'
ве: четвертий вівторок '
14.00'16.00.

       Розшукується
  Драбівським РВ УМВС України в Черкаській області розшукується
безвісно відсутній гр. Пампуха Олександр Миколайович, який
10.07.2012 року поїхав до м. Київ у пошуках роботи і до цього часу
його місце перебування невідоме:
  Пампуха Олександр Миколайович, 18.05.1981 року народжен�
ня, уродженець та житель с. Степанівка, вул. Шевченка, 156, не
одружений, освіта вища, несудимий, непрацюючий.
  Прикмети: на вигляд 30�33 роки, середньої статури, зріст близько
175 см., очі темні, волосся коротке пряме темно русе, на правій

частині обличчя ближче до вуха шрам від операції довжиною близько 1,5 см.
  Може бути одягнений: куртку болоневу чорного кольору, чорного кольору джинсові штани
та шкіряні ботинки чорного кольору.
  В разі встановлення місцезнаходження розшукуваного або отримання будь�якої інформа�
ції прошу повідомити за тел. 30�6�02, СКР�30�2�13 або 102.
    Заздалегідь вдячні за співпрацю!
   В.Рець, начальник Драбівського РВ УМВС України в Черкаській області, підполков'
ник міліції.

      Перший  заступник начальника РВ'на'
чальник СВ підполковник міліції Охрімен'
ко О.В.: 19.02 � смт Шрамківка; 26.02 � с.Жор�
нокльови; 12.03 � с.Нехайки;19.03 � с.Бир�
лівка; 29.03 � с.Демки.
   Начальник РВ УМВС підполковник мілі'
ції Рець В.В.: 26.02 � с.Коломиці; 5.03 �
с.Свічківка; 12.03. � с.Остапівка.
   Заступник начальника РВ ' начальник
кримінальної міліції майор міліції Кукса
В.Д.: 14.02 � с.Рождественське; 21.02 �

с.В.Згарська; 19.03 � с.Безпальче; 26.03 � с.Лев�
ченкове.
   Заступник начальника РВ ' начальник МГБ
РВ УМВС майор міліції Ткаченко О.М.: 13.02 �
с.Митлашівка; 25.02. � смт Драбів; 18.03 �
ст.Драбів; 25.03 � с.Перервинці.
  Час прийому: 14.00 � 16.00. В разі відсутності
основного виконавця зустріч проводить резервний.
   Начальник штабу, майор міліції В.М.
Гунько.

 Особистий прийом керівництвом Драбівського

 РВ УМВС по місцю проживання громадян та

 робочих зустрічей з сільськими головами

на лютий  та березень 2013 року

  Стрімко зростає алкоголізм,
наркоманія серед учнівської мо�
лоді. Шкідливі звички стають
нормою життя. Зростає кіль�
кість правопорушень. Діти не
вміють між собою спілкуватися,
проблемні питання вирішують
з позиції сили. Така неприваб�
лива картина сьогодення зму�
шує педагогічний колектив шу�
кати нові форми і методи ро�
боти з дітьми та батьками.
  Недаром говорять, що нове �
це добре забуте старе. Родин�
не спортивне свято "Тато, ма�
ма і я � спортивна сім`я" згурто�
вує класний та батьківський ко�
лективи.
  В нашій школі три четвертих

класи. Класоводами в них пра�
цюють досвідчені, талановиті,
працелюбні учителі: Баштан
Валентина Михайлівна, Лит�
вин Валентина Андріївна, Сніт�
ко Наталія Іванівна. Тісна спів�
праця учителя фізичної культу�
ри з класоводами, взаєморозу�
міння дало змогу організувати
та провести родинне свято.
Учителі за батьківський кошт
придбали медалі, солодкі при�
зи, визначили батьків, що прий�
матимуть участь у змаганнях.
  Паралельно були проведені
змагання і серед класних ко�
лективів. Діти із задоволенням
взяли участь в естафетах та
рухливих іграх. Перемогу здо�

був учнівський колектив 4�А
класу, друге місце � 4�Б і третє
4�В клас. Всі учасники отрима�
ли солодкі призи.
  В основних змаганнях взяли
участь сім`ї: Куців � Анатолій Ле�
онідович, Тетяна Василівна,
син Богдан; Сотників � Вален�
тина Володимирівна, Віталій
Іванович, син Олександр; Бе�
лихів � Юрій Олексійович, На�
талія Василівна, син Богдан;
Ткаченків � Володимир Віталі�
йович, Віталіна Віталіївна, син
Богдан; Осадчих � Оксана Вік�
торівна, син Сергій.
  З кожним проведеним конкур�
сом мінялися лідери змагань.
Інтрига зберігалася до кінця за�
ходу. Найбільше запам`ятали�
ся конкурси "Господарчий", "Фі�
нансовий", "Снайпер". Емоцій�
но вболівали за свої команди
класні колективи.
  В результаті напруженої бо�
ротьби перше місце здобула
сім`я Куців, друге � Сотників,
третє � Белихів, четверте � Тка�
ченків, п`яте � Осадчих. В тако�
му порядку сім`ї зайняли місця

Шкільна спортивна рубрика

  Здорова сім`я  сильна держава
  Перед українською школою стоїть завдан�
ня виховати всебічно розвинену особистість,
яка гармонійно поєднує в собі духовні ба�
гатства, моральну чистоту  і фізичну доско�
налість. Це завдання довгострокове, так як
немає межі людського самовдосконалення.
Але вирішити дану проблему самотужки
сьогодні одній школі не під силу.

на п`єдесталі пошани та отри�
мали медалі від заступника ди�
ректора школи по навчально�
виховній роботі Людмили Гри�
горівни Боженко.
  Проведення таких заходів
пропагує серед учнівського
та батьківського колективів
здоровий спосіб життя, роз�
виває фізичні
якості та спо�
нукає дітей до
активних і ре�
гулярних за�
нять фізкульту�
рою та спор�
том, розширює
кругозір дітей
та батьків від�
носно можли�
востей свого
організму, ак�
тивізує розумо�
ву активність,
вміння діяти в
екстремальних
умовах.

 В.Жуковсь'
кий.
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 З золотим ювілеєм!
  Колектив редакції газети "Драбівщина"
щиро і сердечно вітає з золотим ювілеєм
заступника редактора Тамару Іванівну

Комнатну, який вона відзначатиме 11
лютого. Напередодні ювілею приноси�
мо вам свої привітання. Добра і радощів

бажаєм, здоров`я вам на
всі літа! Хай сонце весело вам сяє, хай

квітне в серці доброта. Хай світить вам
життєва доля, хай обминає вас журба.
Бажаєм вам від усього серця любові,
щастя і добра на многая і благая літа.

Творчого натхнення, успіхів у праці, теп�
лих відгуків у серцях наших читачів!

 З любов`ю, шаною і повагою ваші колеги.

   Від усієї душі, з великою любов`ю і ша�
ною здоровимо нашу ріднесеньку Тамару
Іванівну Комнатну з Драбова з ювілей�

ним днем народження, який вона свят�
куватиме 11 лютого. Зичимо душевної
доброти, якою так щедра твоя душа,
ніжності та уваги, котрими ти завжди
обдаровуєш нас, щастя і радості в
житті, божого благословення та
активного довголіття нам

на радість. Нехай ангели�охоронці завжди обе�
рігають тебе на щасливій життєвій дорозі.
  З любов`ю і теплотою в серці до тебе
тато, мама, чоловік, донечка, зять, брат
Сергій, сестри Тоня і Ліда з родинами.

   Найкращу нашу сусідочку Тамару Іванів'
ну Комнатну з Драбова щиросердечно
вітаємо з золотим ювілейним днем народ�
ження, який ось�ось настане (11 лютого) в її
житті. Нехай ця прекрасна дата додає в жит�
ті багато щастя, любові, всіляких гараздів,
успіхів у праці, добра і здоров`я, сили й
наснаги на життєвій дорозі. Нехай ко�

жен день приносить
тільки радість та нові
успіхи, додає бадьорості. Ювілей � це не
просто свято, це здобутки всіх років в жит�
ті, тож хай у тебе буде їх ще багато, щоб
здійснилися хороші мрії всі.

   З повагою і шаною сусіди: В.С.Ярмола,
О.Є.Сокол та родина Цимбалів.

  Люблячими серцями щиро вітаємо
свою найдорожчу, наймилішу вну�
чечку Наталію Сергіївну Шинка'
ренко з Драбова з 10�річчям (9 лю�
того). Наше миле сонечко, чарівна
внучечко! Цвіти і пахни, як троянда,
не струшуй свої ніжні пелюстки, ми
хочемо, щоб на них були росинки,
твоєї ніжної і милої кра�

си. Ми тобі бажаєм, наша рідна, радості,
веселості, добра і всього найкращого на
світі, тільки б ти щасливою була!
  З любов`ю дідусь Володя і бабуся Ніна з
В.Хутора.

   Рідна наша внучечка, зіронька яс�
на Оксана Олександрівна Хар'
ченко з с.Нехайки 5 лютого свят�
кувала 8 рочків. Свято велике прик�
расило дім, тобі � вісім років, радісно

всім, дарунки навколо,
ласощі, квіти, тож і ми

прийшли тобою раді�
ти. Зіроньки щастя то�
бі побажати, учени�
цею найкращою у
школі стати, завжди усмішкою сонця зо�

ріти і добротою своєю всіх гріти.
   З любов`ю дідусь Альоша, бабуся Ліда.

Бориспільський ковбасний цех закуповує
 корови, коні, телята. Вибракуваних, лежа'
чих, при невідкладних ситуаціях виїзд ці'
лодобово.

 Тел. 098�800�66�66, 063�528�
92�50, 050�240�44�31.
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    11 лютого � 95 років від дня народження поета, на�
шого земляка Михайла Кириловича Масла, який на�
родився в с.Мойсівка.
  Він любив свій рідний край, свою землю, своїх односельців. У віршах
оспівував неперевершену красу довкілля, простих людей праці. Так
видав першу збірку "Дорогою в поле" в 1956 році, потім через чотири
роки � "Земля батьків", далі � "День прибуває", "Жайворонки", "Від
імені сіл", "Спалахи", "Гроно", "Літо", "Передчуття весни", "Вінок з
колосків" � збірка вийшла після смерті поета. 27 грудня 1987 року
М.К.Масло помер і був похований у с.Ковалівка, де багато років жив і
учителював.
  Видрукувати поезію в ті часи було нелегкою справою. Це нині, �
проплатив сам або за тебе спонсор, � і вже збірочка одразу й побачи�
ла світ. Що в ній, яке наповнення? Видавця не цікавить, у нього пере�
важають фінансові інтереси, а автор не завжди об`єктивно оцінює свій

талант. Ось так і з`являються на світ білий сірі вірші, далекі від поезії.
   В М.К.Масла все було навпаки. Кожне його слово вигранювалося струнами його небайдужого
серця. Пропонуємо читачам кілька його поезій, щоб відчули це власною душею. Отже,

Співець краси рідної землі
Чорнозем визрів.
Пахнуть весновії.
Розкриливсь проріст � степ
                              зазеленів,
І ключ гусей, немов
                             далекі мрії,
Крильми веслує в синю
                             повінь днів.
Привільно так. Так
                     молодо, тужаво
Встає з хлібами радість
                                од землі.
О степе мій, моя квітуча
                                    славо,
Моя ти пісне з сонцем
                                  на крилі,
Я вірю в тебе:
Колос озерниться,
І щедре сонце ниву
                              взолотить.
Не з грунту, ні � од рук
                           росте яриця,
Од світла віч така ясна
                                  блакить.
Чи може ж тут рости убоге
                              й кволе?..
Я труд людський піснями
                                 освячу...
Благословенний шлях,
Що день веде у поле!
Преславен день,
                  що світить сіячу!

  Іди у пісню, красна доле,�
Доріг світліших не знайти:
У пісні вічно квітне поле
І вічно зведено мости...
За усміх твій, ласкаві речі,
За неземну красу твою
Я заквітчаю пісню в клечінь,
Зеленим хмелем перев'ю.
Палкі серця єдна кохання,
Здолавши болі і жалі,�
І ждуть людей такі світання,
Яких не знали на землі.

Нема нічого кращого у світі,
Як сіяти зерно, садити сад '
В руках відчути колоски налиті,
У росних гронах зрілий виноград.
Нема нічого кращого у світі,
Як розділять в дорозі хліб і сіль,
І зустрічать живі серця відкриті,
І руки дружби й миру звідусіль.

  * * *   * * *

Ñòàðòóâàâ  îãëÿä-êîíêóðñ “Òàëàíòè òâî¿, Äðàá³âùèíî”

Старт районного огляду�конкурсу самодіяльної народної твор�
чості "Таланти твої, Драбівщино", який присвячений 200�й річни�
ці від дня народження Т.Г. Шевченка, 60�річчю утворення Чер�
каської області та 90�річницю від дня утворення Драбівського
району,  розпочато 2 лютого.

Право відкрити творчий звіт районного Центру культури і доз�
вілля було надано переможцю обласної премії імені Порфирія
Демуцького, народному аматорському хору під керівництвом Пет�
ра Отвіновського. Приємно відзначити, кожний твір виконаний
колективом звучав на високому рівні майстерності.

Поетичне слово Шевченка у виконанні переможця районного,
обласного, учасника Всеукраїнського конкурсів читців�деклама�
торів Миколи Потапенка не залишило поза увагою кожного гля�
дача.

З великим успіхом виступив ансамбль ветеранів праці "Обе�
ріг", керівником якого є Галина Яценко. Пісня "Стара яблуня" у їх
виконанні звучала не лише словом, а і їх душею.

Гаряче аплодували глядачі переможцям обласного конкурсу
учасникам театру мініатюр під керівництвом Надії Воскресенсь�
кої, які подарували присутнім інтермедію "Наталка Полтавка".

Своє мистецтво всім присутнім в залі дарував народний ама�
торський ансамбль народної музики "Мальви" � керівник Любов
Паніщева.

Неможливо не закохатися в українську пісню, коли чуєш спів
переможців обласного огляду�конкурсу "Родинні скарби Черка�
щини" сімейного дуету у складі Катерини Овсієнко та Галини
Яценко.

Людство вціліло і вижило завдяки тому, що вміло сміятися. Бо сміх
несе в собі таку міць, яка примножує сили людські у десятки чи й
більше років, про що свідчив виступ гумористки Тетяни Лук'янець.

Народний аматорський духовий оркестр під керівництвом Зас�
луженого працівника культури України Євгенія Паніщева пока�
зав зрослу виконавську майстерність їх репертуару.

Чудовим виступом побажали гарного настрою переможці ІІІ
Всеукраїнського фольклорно � етнографічного фестивалю "Зо�
лоті ключі" дитячий інструментальний ансамбль "Гармошечка",
керівником  якого є Василь Сириця � людина творча, неординар�
на, яка працює самовіддано і піднесено.

Фольклорна творчість � це дивовижна скарбниця нашого на�
роду, яку потрібно плекати, берегти та передавати наступним
поколінням. Колектив любителів старовинної народної пісні
"Спадщина",  переможець Всеукраїнських, Міжнародних кон�
курсів , фестивалів, під керівництвом Галини Яценко   виконує це
завдання на "відмінно".

А що то за захід без ансамблю троїстих музик, керівник  Мико�
ла Друзяка, які дарують хороший настрій і безмежну любов до
української мелодії.

Вперше на сцені РЦКД  гарячими оплесками глядачі зустріли
тріо у складі Олега Балюри, Валентина Ткаченка та Олексан�
дра Жаркова. Їх спів закохав у себе всіх присутніх, тож щасливої
і нескінченної творчої дороги.

Неперевершеними були виступи солістів РЦКД  Анастасії Ко�
зіної, Катерини Овсієнко, Ігора Балюри.

Під час проведення творчого звіту у фойє закладу була роз�
горнута виставка умільців. Свою майстерність, любов до вишив�
ки представили Галина Яценко, Галина Балюра, Марія Гузь,
Марія Троян,Катерина Овсієнко.

С.Орел, начальник відділу культури і туризму райдер'
жадміністрації.
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   Наша красуня�донечка Таміла Ві'
таліївна Біда з Драбова 10 лютого
святкує ювілей. 35 � це зовсім неба�
гато, це чудове і радісне свято, тож
бажаєм щастя й долі, неба синього,
квітів у полі. Здоров`я, любові, кра�
си, пісень со�
лов`їних, живої
роси, зустріча�

ти за світанком світанок, бо 35 � це лиш
життя твого ранок. Щоб в тебе все по�
лучалося і задумане збувалося!
  З любов`ю тато, мама.

  Шановну Надію Іванівну Сіпко з В.Згарі вітаємо з 45�
річчям. Ваш день народження прийшов, а це в житті важли�
ве свято, нехай несе він радість і любов, і щирих привітань

вам багато! Найкраща подруга й кума, щасти, щасти,
щасти вам, рідненька! Таких єдиних, неповторних

більш нема, любима наша, славна, дорогенька!
Завжди будьте молодою, як весна, нехай Гос�

подь вас оберігає, і посмішка ваша ясна хай
мінімум ще сотню років сяє!
 З повагою куми Жулавські та друзі

Пшиченки.

   Найщиріші вітання шлемо ріднесенько�
му братику, дорогому племіннику Мико'
лі Петровичу Прокопову з В.Згарі з
нагоди 55�річчя.  Зичимо добра у твоєму
домі, неба голубого, хліба запашного, ра�
дості � від дітей, поваги � від людей, щоб
дружно і довго в достатку жилось в твоє�
му родинному колі. Всього буває у житті,

та  ми хочемо, братику,
щоб був ти щасливий, щоб безхмарними
були твої дні.
  Сестра Віра, зять Саша, брат Ваня, невіс'
тка Люба, тьоті Марія і Надя зі своїми ро'
динами.

   Люблячу дружину, ріднесеньку матусю Надію Іванівну Сіп'
ко з В.Згарі вітаємо з 45�річчям (6 лютого). Наша мила і
люба, найкраща у світі, бажаємо щастя і даруємо квіти, щоб
сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди здоров`я у тебе

було. Всю доброту, яка існує в світі, всю ра�
дість і щастя, що є між людей, тобі до ніг

ми прихилим сьогодні,  святкуючи твій
ювілей.
  З любов`ю чоловік, діти, свекор і

свекруха, вся родина з Сумщини і Хар'
кова.

  Найщиріші, найтепліші вітання з нагоди 50�річчя
шлемо ріднесенькому тату, коханому чоловіку,
люблячому племіннику, братику, дяді Володи'
миру Олександровичу Миколаєнку з Дра�
бова. Ювілей � це не просто свято, це здобутки
всіх років в житті, то ж хай у тебе їх ще буде бага�
то, щоб здійснилися задуми всі. Щастя хай щомиті
сприяє мати успіх, достаток й добро, серце радість й любов
зігріває, друзі й рідні дарують тепло. З ювілеєм, рідненький!
  З любов`ю син, дружина, т.Марія, брати Валера з сім`єю та
Дмитро.

Ласкаву, ніжну дружину, ріднесеньку матусю Валентину
Григорівну Коршак з Погребів щиро вітаємо з

ювілеєм (9 лютого). Наша мила і люба, най�
краща у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти,
щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб завжди

здоров`я у тебе було. Хай тебе люблять і шану�
ють люди, хай ясним і мирним ранок буде, хай світ�

лою буде життєва дорога, любов від нас і ласка від Бога.
                          З любов`ю і шаною чоловік, сини Юра та Олег.

  Вітаємо нашу красиву, добру, чуйну і ласкаву до�
нечку, племінничку, хрещену матусю Валентину
Григорівну Коршак з Погребів з 50�річчям (9
лютого). Бажаємо усмішок і щедрої долі, душу
хай гріє людська доброта, втоми не знай ні в чо�
му й ніколи, будь же здорова на довгі літа. Життя
хай квітне, як вишневий сад, і кожен день усміхнено
радіє, хай доля подарує зорепад здоров`я, миру, успіхів, надії!
                     З любов`ю мама, дядя, племінниця'хрещениця.

   Дорогой, самый лучший крёстный � Гри'
горий Иванович Пличко из Драбова, в
день своего рождения прими самые ис�
кренние и добрые пожелания счастья и
радости, здоровья и благополучия, дос�
татка и процветания. Пусть в делах и в
личной жизни всё будет только так, как

ты хочешь сам. Везе�
ния, удачи, радости,
долголетия, уюта и
пусть все твои планы и мечты обретут ре�
альные очертания и принесут в твою
жизнь много удовольствия!

 С уважением крёстник Денис и кумовья
Яценки.

   10 лютого святкує 65�річчя моя дорога
дружина Ніна Давидівна Красота з
Драбова. Осипаються дні пелюстками,
непомітно спливають роки, не сумуй, а
гордися літами, бо не
марно прожиті вони.
Хай Господь тебе
не залишить, а Ма�
ти Божа тебе збе�
реже, і Янгол на

крилах своїх столітній ювілей принесе!
                                                  З любов`ю чоловік Василь.

  ЯГОТИНСЬКИЙ ІНСТИТУТ МАУП
здійснює набір студентів на денну та заочну форми навчання
за спеціальностями: менеджмент, облік і аудит, фінанси та
кредит, правознавство, соціально�правова робота.
   На заочну форму навчання документи приймаються з
01.02.2013 р. по 07.03.2013 р.
   УВАГА! Для бажаючих навчатися за спеціальністю "Ме�
дичний і фармацевтичний менеджмент" � СКОРОЧЕНО тер�
мін навчання.
  На денну форму навчання прийом документів проводить�
ся з 1.07 по 31.07.2013 р.

                 КОЛЕДЖ ПРИ
ЯГОТИНСЬКОМУ ІНСТИТУТІ МАУП
       Запрошує на навчання випускників 9�их класів.
    Набір проводиться за спеціальностями: фінанси та кре�
дит, організація виробництва, соціальна робота.
  Прийом документів з 01.07. по 20.07.2013 р. Випускники
коледжу мають право вступати до ВНЗ на III курс без зовні�
шнього тестування і отримати повну вищу освіту. За деталь'
ною інформацією звертайтеся за адресою: 07700, Київська
обл., м. Яготин, вул. Поштова, 61. Тел. (04575) 5'26'15.

Найщиріші, найтепліші вітання шлю дорогому дру�
гу Григорію Васильовичу Огородньому з
Драбова з нагоди дня народження (11 люто�
го). Бажаю погожих тобі днів, щасливої долі,
радості стільки, як квітів у полі, усмішок глибо�
ких, як дно океану, великого щастя, без зла та
обману. Хай Матір Божа тебе охороняє, а Гос�

подь щастя і сили посилає, хай завжди ведеться з легкої руки на
добрі і довгі безхмарні роки.
                                              З повагою і шаною подруга Люда.

   Колектив відділу культури Драбівської райдержадмі�
ністрації та члени профспілкового комітету праців�

ників галузі щиро вітають іменинників лютого: Надію
Іванівну Вовк (1.02), завідуючу Бирлівської СБ; Ок'

сану Василівну Проценко (6.02), завідуючу Пог�
ребської СБ; Ніну Григорівну Панову (7.02),

завідуючу Великохутірської СБ; Валентину Ми'
колаївну Сільченко (10.02),  бібліотекоря РБ;  Люд'

милу Андріївну Снітко (21.02), завідуючу Вишневського СК;  Ольгу
Яківну Компанець (26.02), керівника фольклорного обрядового ко�
лективу "Свашечки";  Олену Сергіївну Лопатюк (9.02),  керівника
ансамблю танцю "Дивоцвіт";  Оксану Володимирівну Іваненко
(13.02), викладача ДШМ; Марію Костянтинівну Павлик (15.02), вик�
ладача ДШМ; Михайла Олександровича Петренка (19.02), викла�
дача ДШМ.
   Нехай душа у вас ніколи не старіє, на білій скатертині будуть хліб
і сіль, своїм теплом хай завжди сонце гріє, слова подяки линуть
звідусіль. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не склада�
ється життя: любов, здоров'я, щастя, дружба та вічно молода душа.

  Шановні читачі, передплатники
 газети "Драбівщина"!

  Просимо вас замовляти вітання та поминан'
ня за два тижні до потрібної дати.
                      Редакція газети "Драбівщина".

  Дорогу хрещену маму Тамару Іванівну
Комнатну з Драбова з любов`ю і ніжніс�
тю вітаю з ювілеєм. Дякую за ваше добре
серце, за привітність, чуйність, турботу, за
ваші поради. Зичу вам довголіття, щоб здо�
ров`я було, щоб були прекрасні, усміх�

нені, щасливі. Хай в небі
сонце ніжно сяє, ве�
селка барвами заграє,
щебечуть солов`ї грай�
ливо на життя довге і щасливе!

         З повагою хрещеник Женя Драчук.

   Дорогого татуся, ріднесенького дідуся Володимира Ми'
колайовича Кропив`яного з с.Мехедівка вітаємо з 60�
річчям. Летять роки, як лебеді у вирій, життя іде його не
зупинить, прийми вітання наші щирі � ще до ста років зичи�
мо прожить. Хай будуть поруч віра і надія, як два крила, що

впасти не дадуть, і
сам Господь лю�
бов`ю хай зігріє, щоб
довгим та легким
був твій життєвий
путь!
 Дочка, зять, внуки.

Благодійні проекти

   Ïî ì³ñòî÷êó äîáðîòè
   Протягом 2008�2013 років на базі Драбівського НВК було
впроваджено чотири освітньо�профілактичні та благодійні
проекти. В рамках II Всеукраїнського конкурсу "Добро по�
чинається з тебе" створено авторський проект "І ваші долі
людям не байдужі", який посів третє місце. А проекти "Будь
мені рідною людиною" та "Сходинками сімейного права",
які реалізовувалися в рамках обласних проектів "Волон�
терський рух як інноваційна форма розвивальної, превен�
тивної та профілактичної соціально�педагогічної роботи з
молоддю" та "Правовий десант", були відмічені серед най�
кращих та рекомендовані для представлення на Міжрегіо�
нальній молодіжній конференції "Молодь діє" у 2011 та 2012
роках (організатори заходу: Кременчуцький міський комі�
тет молодіжних організацій за підтримки Національного
фонду підтримки демократії NED (США)).
  В 2013 році реалізовуємо новий благодійний проект "Прок�
ладемо місточок доброти через вир життя багатогранний",
який бере участь у VI Всеукраїнському конкурсі "Добро по�
чинається з тебе". Волонтери клубу "Тепло сердець" зігрі�
вали маленькі душі малюків, які залишилися без батьківсь�
кого піклування та перебувають у Драбівській центральній
районній лікарні.
   Затишно обладнана кімната... Малесенький хлопчик з ши�
роко відкритими оченятами і лагідною усмішкою звернув
увагу на відвідувачів і відразу ж простягнув свої рученята до
учнів. Ще мить і діти вже злилися в обіймах... Волонтери
подарували подарунки дитині, годували, гралися з нею...
   Реалізовувати проект легко, коли поряд є люди, небай�
дужі до людського горя. Тож хочеться щиро подякувати всім
тим, хто долучився до нашого проекту: спонсорам Олефі�
ренку В. Г., Коломієць О. Л.,  батькам волонтерів клубу
"Тепло сердець", учням та батькам 5�В класу. Творімо доб�
ро разом, воно врятує світ!
                            О.Потапенко, керівник проекту.

   До уваги адвокатів!
  Оголошено конкурс адвокатів, які залучаються до надання бе�
зоплатної вторинної правової допомоги. Заяви про проходження
конкурсу приймаються Головним управлінням юстиції у Черкась�
кій області, а також всіма районними,  міськрайонними та міськи�
ми управліннями юстиції до 4 березня 2013 року.
   З повним текстом оголошення можна ознайомитися на офі�
ційному веб�сайті Головного управління юстиції у Черкась�

кій області www.uprav.ck.minjust.gov.ua.

Лист читача

       Я щиро вдячна
  Прошу в дорогій мені газеті "Драбівщина" надрукувати цей лист зі
словами вдячності. Я інвалід І групи, пересуваюся з палицями, а тут
ще і впала та одержала травму ноги. Викликала швидку допомогу.
На виклик приїхали фельдшер Сергій Петрович Овчаренко та водій
Наталуха Олександр Олександрович, які доставили мене до район�
ної лікарні. Потім мене оглянув районний травматолог Роєнко Воло�
димир Іванович, який направив на рентген, назначив лікування і
швидка допомога відвезла мене додому.
  Я щиро вдячна за медичну допомогу. Бажаю вам щастя, міцного
здоров`я, довгих років життя. Адміністрація лікарні може пишатися,
що саме в цьому медичному закладі працюють такі відповідальні,
совісні, кваліфіковані фахівці.

     В.Усова, ветеран війни і праці, інвалід І групи, с.Бой'
ківщина.

   Спрощенці IIї групи переходять на річну звітність
   Починаючи з 2013 року для фізичних осіб�підприємців, які застосовують
спрощену систему оподаткування та обрали для себе ІІ групу, запроваджу�
ється річний звітний період замість квартального. Відповідна норма
передбачена Законом України № 5503�VI від 20.11.2012 "Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків та
зборів". Це значно спростить процедуру ведення бізнесу, зменшить обсяг
звітності для цієї категорії підприємців та витрати робочого часу.
   Водночас, звертаємо увагу  платників єдиного податку ІІ групи на те, що
за звітний період �  4 квартал 2012 року � податкову декларацію необхідно
подати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім кален�
дарним днем звітного періоду, тобто не пізніше 11 лютого 2013 року.
                           Драбівське відділення Золотоніської ОДПІ.
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  * * *

  * * *

  Закуповуємо постійно ВРХ, корів, телиць,
бичків, самовивіз. Тел. 095'65'10'802.

              Лікування очей
  Діагностика та оперативне лікуван'
ня захворювання очей на сучасному
обладнанні без перебування хворого в стаціонарі
на базі Гребінківської ЦРЛ. Тел. 066'724'38'43.

  Закуповуємо коні, корови, ВРХ. При не�
відкладних ситуаціях виїзд цілодобово.
Тел. 067�769�15�52, (04575) 37�2�92.
  Продаю високоврожайні голландські сорти картоплі ІІ реп'
родукції, потенційна урожайність 40 тонн з 1 га, а також хар'
чову. Можлива доставка. Тел. 32'2'22, 098'98'247'50.

  * * *

  Станція технічного обслуговуван'
ня (смт Драбів, вул. Леніна, 39) зап'
рошує на постійну роботу слюсарів

та шиномонтажників. Тел. 096'49'49'333.

8. 02. 2013 ð.

МИ ПЕРЕЇХАЛИ!
завітайте до нас за адресою:
смт Драбів, вул. Леніна, 61,
(приміщення "Укртелекому", 2�й поверх ).
                                             Тел. 3�02�27, 098�837�86�02.

ÐÅÊËÀÌÀ
ТОВ "АТ Механіка" надає послуги з виготовлення
та ремонту різноманітних металоконструкцій (огорожі, ворота,
ферми), включаючи їх монтаж; с/г машин для приватних госпо�
дарств (тракторів, причепів, екскаваторів, пилорам) та навісно�
го обладнання для с/г машин; машин для переробки с/г продук�
ції (зернодробилок, корморізок). Надання послуг по комплек�
сній обробці металу (токарні, фрезерні, свердлильні, зварювальні
роботи) за бажанням та ескізами замовника, за прийнятними
цінами, виготовимо з металу будь�яку конструкцію. Наша адре�
са: Полтавська обл., Гребінківський р�н, с. Мар'янівка, вул. Сте�
пова, 1 (територія колишнього Мар'янівського ремонтно�меха�
нічного заводу), тел. (05359) 21�6�86, 067�92�57�155.

  Продаю автомобіль легковий "Део'сенс" седан'В , 2006 р.в.,
чорного кольору, пробіг 50000 км. Тел. 097'780'48'38, 050'
881'90'80, 30'7'71.

  Продаю газифіковане дворище з усіма надвірними
спорудами, підведена вода (смт Драбів, вул. Гоголя).
Тел. 098'97'17'227.

  Продаю автомобіль "ВАЗ'21043" 2005 р.в., пробіг 53000 км,
1,5, 5КПП, mp 3, тоноване скло. Ціна договірна. Тел. 098'83'
61'034, 32'2'10.

  Продаю газифікований будинок в с.Митлашівка, 60 кв.м, 4
кімнати, веранда. На подвір`ї є времянка, літня кухня, крини'
ця, погріб, господарчі будівлі, фруктовий сад. Поруч з/д та
автостанція. Тел. 066'91'97'524, 050'84'46'293.

  Продаю магазин в с.Золотоношка. Ціна договірна. Тел. 99'7'
32, 067'47'31'064.

   Салон краси "Анаель" (смт Драбів) запрошує на роботу пе'
рукаря. Тел. 097'493'34'71.

   Втрачений державний акт на право приватної власності на
землю серії ІІІ�ЧР №006583, виданий 2.10.2003 р. на ім`я Снитко
Ганни Данилівни (с.Коломиці), вважати недійсним.

Порадив Platinum Bank '
 отримав автомобіль!

Ми часто даємо поради своїм друзям та знайомим, якщо хоче�
мо їм допомогти. Але мало хто з нас міг подумати, що за такі
поради можна отримати автомобіль! У Platinum Bank можна!

Так, нещодавно кожен охочий мав змогу взяти участь в акції
"Коло друзів", рекомендуючи своїм друзям та знайомим офор�
млення кредиту в Platinum Bank. Серед учасників розігрували�
ся цінні подарунки: 8 телевізорів, 88 мобільних телефонів та
автомобіль ЗАЗ Forza.

Головним переможцем та власником новенького авто стала
Тримурич Олена Петрівна з м. Новодністровськ Чернівецької
області. Олена працює продавцем у магазині побутової техні�
ки "Діоніс" та вже 6 років рекомендує покупцям та своїм друзям
Platinum Bank, оскільки і сама раніше користувалася його пос�
лугами з кредитування. За словами переможниці, вона спочат�
ку не повірила й навіть подумала, що виграла іграшкову маши�

ну. А вже під час святкового вручення авто в Києві за участю
голови правління Platinum Bank Олени Франковської жінка по�
бачила тепер вже свій автомобіль та розплакалася від щастя.

Нині Олена планує отримати водійські права, щоб возити
на новенькій машині всю свою родину!

Оформлюйте кредити на товари та готівкою в Platinum Bank.
Ліцензія НБУ № 217 від 20.10.2011 р.

    Оголошується конкурс
   Відповідно до статті 15 Закону України "Про державну службу"
управління агропромислового розвитку райдержадміністрації оголо�
шує конкурс на заміщення вакантної посади:
� завідувача сектора організаційно�кадрової роботи, кон�
тролю та інформаційної діяльності;
� головного спеціаліста відділу  організації виробництва
сільськогосподарської продукції, інженерно�технічного за�
безпечення та з питань безпеки праці.
  Загальні вимоги до кандидатів: громадянство України, повна
вища освіта відповідного професійного спрямування в галузі економі�
ки, рослинництва за освітньо�кваліфікаційним рівнем спеціаліста, ма�
гістра. Стаж роботи за фахом � не менше 3 років. Знання Конституції,
законів України "Про державну службу", "Про засади запобігання і
протидії корупції", досконале володіння державною мовою та уміння
працювати на комп'ютері.
   Додаткова інформація щодо посадових обов'язків, розміру та
умов оплати праці, умов конкурсу надається сектором організаційно�
кадрової роботи, контролю та інформаційної діяльності управління.
   Термін подання документів: 30 календарних днів від дня опуб�
лікування оголошення.
Довідки за телефоном: 30�5�60 або за адресою: 19800, смт Дра�
бів, вул. Леніна, 69, каб.104.

   9 лютого минає 20 років, довгих і важ�
ких, як немає з нами нашого дорогого і
люблячого чоловіка, тата, дідуся Анато'
лія Панасовича Біди з Драбова. Рано
ви пішли від нас. Це непоправна втрата
для нашої родини. Ви були людиною ве�
личезної душі, безсумнівної честі, люди�
ною життя. Світ став порожнім без вас. Не
заросте ніколи та стежина, що провела
вас в останню путь, похилиться зажурена

калина і добрим словом люди пом`януть. Скільки не мине часу,
ви завжди будете поряд із нами. Спіть спокійно, наш дорогень�
кий. Лебединим пухом хай буде вам земля, а душі � вічний спокій
і царство небесне.
                                 Сумуючі дружина, сини, невістки, внуки.

   11 лютого минає 40 днів, як відлетіла ду�
шенька у рай нашої ріднесенької матусі, ба�
бусі, прабабусі Ганни Олександрівни Ба'
люри з Драбова. Гірко на серці від тяжкої
втрати, боляче від думки, що ми більше не
почуємо вашого рідного голосу, не побачи�
мо дорогого обличчя. Мир і спокій натруд�
женим рукам вашим і світлій, добрій душі.
Нехай земля, полита нашими слізьми, буде
пухом і царство небесне.
                                                 Сумуючі діти, внуки, правнуки.

  12 лютого минає рік, як пішла у вічне життя наша ріднесенька
матуся, бабуся, прабабуся Надія Никифорівна Добробог з
Драбова. Ми найдорожче схоронили � віддали матінці�землі, без
вас хата опустіла, не переступите ви вже поріг, сюди не прийде�
те ви ніколи, не стрінете родичів своїх, земля вам хай буде пу�
хом і вічне царство в небесах. Вічна пам’ять вам, рідненька.
  Сумуючі син Ваня, невістка Валя, внуки Саша, Віта, Алла,
Люба, правнучок Владік.

   Колектив Драбово�Пристанційної ЗОШ І�ІІІ ст. висловлює
щире співчуття Світлані Василівні Єпремян з приводу рапто�
вої смерті батька � Левадного Василя Федоровича. Поді�
ляємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо вас у
годину печалі і скорботи.

  Продаю газифіковане дворище з усіма надвірними цегляни'
ми спорудами в смт Драбів, вул. Комсомольська, 35. Тел. 32'
6'72, 097'52'00'598.

   Терміново продаю газифікований житловий будинок пло'
щею 90 кв.м з усіма надвірними спорудами в смт Драбів, вул.
Першотравнева, 12, городу 0,25 га, до берега. Поруч магазин,
державна автотраса із Черкас на Київ, Харків, Полтаву, авто'
зупинка. Ціна договірна. Тел. 067'46'77'820, 32'7'07.

 Продаю сіно лугове в тюках. Тел. 90'2'33, 067'100'23'07.

  * * *
   10 лютого минає 10 років, як перестало битися сердень�
ко нашого ріднесенького тата, дідуся Івана Андрійовича
Логвина з Шрамківки. Минає час, та не зменшується біль
утрати. Не віриться, що вже ніколи не повернетесь до рід�
ної хати, не дасте доброї поради, не скажете ласкавого
слова і не зустрінете нас ніколи. Наші серця плачуть, а
душі болять від жалю і смутку. Нехай добра і щира душа
ваша буде у блаженному спокої у царстві небесному. Зе�
мелька вам пухом, рідненький.
                          Вічно сумуючі дочки, зяті, внуки та всі рідні.

  Пенсіонери, учителі та технічні працівники Безпальчівсь�
кої середньої школи глибоко сумують з приводу раптової
смерті пенсіонера, кочегара, завгоспа школи Канівця Михай�
ла Миколайовича та висловлюють щире співчуття дружині,
дітям, рідним та близьким покійного.

   Колективи Управління ветеринарної медицини в Дра�
бівському районі, Драбівської районної державної лі�
карні ветеринарної медицини та Драбівської районної
державної лабораторії ветеринарної медицини глибо�
ко сумують з приводу смерті колишнього працівника Дра�
бівської районної державної лікарні ветеринарної ме�
дицини Басана Ігоря Миколайовича і висловлюють щи�
ре співчуття рідним покійного.

  * * *
   5 лютого минуло 9 днів, як перестало битися серце на�
шого дорогого чоловіка, тата, дідуся Василя Федоровича

Левадного з с.Митлашівка. Пішов від нас ти в інший світ,
це сталося миттєво і неждано, залишив нас в тяжкій журбі
із болем в серці. Осиротіла хата, пустим стало подвір`я, а
нам і досі не віриться, що ти не переступиш поріг рідної
оселі, не почуємо рідного голосу, не побачимо дорогого
обличчя. Ми завжди збережемо пам`ять про тебе в наших
серцях. Вічний спокій тобі, земля пухом і царство небесне.
                                        Вічно сумуючі дружина, діти, онуки.

  Продаю 2'кімнатну квартиру з усіма зручностями в смт Дра'
бів. Тел. 097'041'43'64.

  Продаю житловий будинок з усіма господарськими спору'
дами в смт Драбів, вул. Кірова, 19, земельна ділянка 0,15 га,
приватизована. Ціна договірна. Тел. 095'583'14'95.

   Продаю вулики б/в. Ціна договірна. Тел. 90'2'33, 067'100'
23'07.

  Пропала собака (пес) породи доберман коричневої
масті в смт Драбів. Просимо повернути за винагороду.
Тел. 097'52'22'404.

Військова служба за контрактом
     в Збройних Силах України
   Драбівська призовна дільниця прово�
дить відбір на військову службу за кон�
трактом  громадян України до вiйсько�
вих частин Збройних Сил України.
  Пропонується перелік військових час�
тин по всій території нашої держави.
  Розмір грошового забезпечення:
� від 1600 грн.;
� громадяни, які проходитимуть війсь�
кову службу в підрозділах ВДВ, війсь�
ково�морських силах та військових частинах, розташова�
них на території АР Крим, від 3100 грн.
  На військову службу за контрактом приймаються:
� Військовозобов`язані віком до 40 років, які проходили війсь�
кову службу;
� жінки віком від 18 до 40 років, які мають спеціальність, що
може прирівнюватися до військово�облікової;
� громадяни призовного віку, які не проходили строкову війсь�
кову службу і мають освіту не нижче за повну середню.
  Бажаючим звертатися за адресою:   смт Драбів, вул.Са�
дова, 1, Драбівська призовна дільниця, тел.30�2�54.
  Відбір проводиться на посади рядового, сержантського
та старшинського складу.

    В.Кравецький, військовий комісар Золотонісько'
Драбівського ОМВК, полковник.


