
Двадцять п’ятого дня щомісяця в де-
путатській приймальні, що в приміщен-

ні районної ради, проводять прийом 
громадян депутати від “Фронту змін“. 

Вчора відвідувачі мали змогу спілкуватися 
з депутатом районної ради Володимиром 

Михайловичем Юрчуком.
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Запрошуємо молодих людей віком від 16 до 35 років
на перший  з’їзд православної молоді Ківерцівського району,

який носить назву:

«молодість не БайдуЖа»
У програмі:
- привітальні слова гостей;
- представлення діяльності православного молодіжного клубу «КРОК»;
- виступи молодіжного хору та хору священиків;
- вільна розмова у форматі питання–відповідь
    (на запитання відповідають священники благочиння). 
Зустріч відбудеться 27 листопада 2011 року у приміщенні ра-

йонного Будинку культури о 16.00 год.  Вхід вільний.
ОРгКОмІтЕт.

з'їзд молоді

розпорядЖенням
 голови Ківерцівської районної ради 

за багаторічну працю, високий профе-
сіоналізм, вагомий внесок у розвиток 

культури, популяризацію аматорського 
мистецтва, народної творчості та з наго-
ди 30-річчя відкриття Будинку культури:

 1. Нагороджено Почесною грамотою 
Ківерцівської районної ради та Ківерців-
ської районної державної адміністрації і 
цінним подарунком – колектив Ківерців-
ського районного Будинку культури ім. 
м.п.Ковальова.

 2. Оголошено Подяку голови Ківер-
цівської районної ради і вручено цінний 
подарунок – гОмЕНЮК галині Василів-
ні – ветерану праці, директору Будинку 
культури 1965-1999 років. 

голова районної ради м.В.мАРчуК.

Відзнаки

Підведено підсумки обласно-
го конкурсу на кращі публікації 
про органи виконавчої влади в 
обласних, районних, міськра-
йонних і міських друкованих 

знай наших!кіВерЧани – 
серед краЩих на Волині

у четвер, у луцьку, в овальній залі Волинської облдер-
жадміністрації відбулася семінар-нарада з керівниками усіх 

засобів масової інформації області, за участю голови ОДА 
Бориса Клімчука, який, як характеризував себе сам, після 

напруженого розширеного засідання колегії ОДА щодо стану 
роботи з попередження аварійності на автомобільному 

транспорті, підвищення безпеки дорожнього руху, прийшов 
на зустріч з редакторами «креативним, в динаміці, в настрої, 

адже вперше підводяться підсумки по висвітленню діяль-
ності органів влади Волині». Відбулася відверта, щира, пря-

ма розмова, особливо приємна для переможців конкурсу. 
засобах масової інформації. 
Серед районних, міськрайон-
них друкованих ЗМІ перше 
місце виборола Ратнівська 
районка «Ратнівщина», друге – 

розділили Маневицька «Нова 
доба» та Старовижівська 
«Сільські новини», третє – 
«Вісті Ковельщини» з Ковеля 
та «Вільним шляхом» – Ківер-
цівська районна громадсько-
політична газета!

  – Мости між владою і 
суспільством будують засоби 
масової інформації, – заува-
жив Борис Петрович. – За-
вдяки вам відкриваються 
необхідні мости між владою і 
суспільством. І це говорить 
про сильну, кваліфіковану і 
ефективну демократію. Ці 
слова постійно лунали із вуст 

європейських дипломатів на 
конференції у Брюсселі. Важ-
ливо не хвалити, а навпаки 
– критикувати, допомагати. 
Це – найважливіше. Інформа-
ція ЗМІ найважливіша, адже 
вона актуальна і ліпша, ніж 
та, яка ходить з уст  в уста. 
Люди найбільше вірять тому, 
що надруковано чи показано 
по телевізору. 

Не завжди голова облдер-
жадміністрації може все вчас-
но роз’яснити, тому з 1 січня 
2012 року вводиться посада 
відповідального працівника 
щодо інформаційного супро-
воду проведення реформ, 
компетентного в тому, що від-
бувається.

На місцях владі треба чітко 
виконувати Закони України 
«Про висвітлення діяльності 
органів влади», «Про інформа-
цію», «Про доступ до публічної 
інформації», так, як це роби-
мо в облдержадміністрації 
і не скупитися для редакцій 
коштами відповідно до зако-
нодавства. 31 серпня підписав 
розпорядження про посилення 
керівниками реагування на 
критичні матеріали у ЗМІ. 

(Закінчення на 2 стор.).
людмила ОлІЩуК.

у середу, 23 листопада, відбулося урочисте нагоро-
дження переможців та учасників районного чемпіона-

ту з футболу. представників прилуцького, Ківерець, 
липного та Дубища вітав голова районної ради михай-
ло марчук, його заступник Андрій Киричук і начальник 

відділу сім’ї, молоді та спорту марія Хазанюк. 
Трійка команд-переможців отримала кубки та грошові 

премії у розмірі 1500 грн за перше місце, за друге – 1000 
грн, за третє – 500 грн. Михайло Марчук подякував усім за 
участь у Чемпіонаті та пропагування здорового способу 
життя серед молоді. Він також пообіцяв наступного фут-
больного року відвідувати, за можливості, усі матчі в місті. 

Голова вислухав зауваження і пропозиції присутніх щодо 
підтримки такого роду змагань владою. Спортсмени щиро 
сподіваються, що всі розмови з часом перетворяться у 
справи!

Анастасія ЗАБОлОтНА.
Фото автора під час нагородження переможців 

районного чемпіонату з футболу. 

VIVAT Чемпіонам!Відзнаки

Детальніше  – на 12 стор.

знай наших!

Особливу увагу цьогорічний 
фестиваль привертає появою 
нового жанру – українського 
автентичного фольклору. Цей 
жанр був представлений у 
трьох напрямках: традицій-
ний народний спів (виконання 
українських народних пісень 
в автентичній давній манері 
співу), обрядові дійства (показ 
календарних обрядів, звичаїв 
молодіжних зібрань і дозвілля) 
і народна інструментальна 
музика (гра на традиційних 
народних інструментах в 
автентичній давній манері, 
кобзарсько-лірницька тради-
ція). Цікаво, що виконавцями 
фольклору стали молодь і 
діти, а не старші люди, що 
демонструє захоплення мо-
лодого покоління відгуками 
минувшини. 

Всі учасники були перемож-
цями регіональних відбірко-
вих конкурсів, що пройшли по 

всій країні протягом 2010 року. 
За результатами Волинського 
обласного відбіркового кон-
курсу фестивалю «Червона 
рута-2011» в номінації україн-
ський автентичний фольклор 
переміг гурт «Терниця» Ківер-
цівського Будинку культури ім. 
Ковальова. Вже у Києві протя-

гом трьох фестивальних днів 
проходили фінальні конкурси. 
19 листопада в Київському 
академічному театрі юного 
глядача відбувалася заключна 
частина конкурсу в номінації 
українського автентичного 
фольклору, де наші краяни – 
гурт «Терниця» – стали лауре-

атами ІІ премії за напрямком 
– виконання обрядів.

Анна мЕтЕХА.
(Детальніше – незабаром).
КОли ВЕРСтАВСя НОмЕР: 
вчора в РБК ім. Ковальова 
м.п. відбулося свято, при-

урочене 30-річчю створення 
Будинку культури.

першого грудня працівники органів 
прокуратури відзначають  професійне 

свято - двадцятиріччя органів
прокуратури україни. 

24 серпня 1991р. Верховна Рада Укра-
їнської РСР проголосила незалежність 

української держави. Розпочалася активна 
діяльність по створенню правової бази 

України та нова сторінка в історії прокура-
тури нашої держави.

Законом України «Про прокуратуру», 
прийнятим Верховною Радою України 5 
листопада 1991р., визначено нинішні за-
вдання, функції та повноваження органів 
прокуратури. Також, питанням регламен-
тації діяльності прокуратури  присвячено 
розділ VII Конституції України, де вказано, 
що вона становить єдину систему.

(Закінчення на 2 стор.).
Володимир мОЙСЕЄЦЬ,

прокурор Ківерцівського району, 
старший радник юстиції.

професійне сВято

утВердЖуВати 
законність 

і праВопорядок

сьогодні – день пам’яті 
ЖертВ голодомору 

і політиЧних репресій В україні 
Це щорічний національний пам'ятний 

день в нашій державі, що припадає на 
четверту суботу листопада.

Традиційно, у цей день перші особи дер-
жави відвідують поминальне богослужіння 
і покладають символічні горщики з зерном 
та свічками до пам'ятників жертвам голо-
доморів в Україні. До 2008 року церемонія 
відбувалася перед пам'ятним знаком на 
Михайлівській площі, однак, після відкриття 
Національного меморіалу пам'яті жертв го-
лодоморів в Україні, була перенесена туди.

передплата - 2012

пам'ять

17-20 листопада пройшов  ХХІІ Всеукраїнський 
фестиваль сучасної пісні  та популярної музики «червона рута–2011». Цього 

року у фестивалі взяла участь рекордна кількість фіналістів – 850 молодих 
виконавців (164 – солістів та гуртів) з усіх без винятку областей україни. 

лауреати 
“ЧерВоної рути“

 О 16 год оголошується загально-
національна Хвилина мовчання, після 

чого на території всієї україни від-
бувається акція «Запали свічку», в 

рамках якої всі охочі несуть свічки до 
пам'ятників жертвам. Ви також можете 
долучитись до акції, запаливши свічку 

в своєму вікні.


