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про хід виконання програми еконо-
мічного і соціального розвитку району 

за січень – вересень 2011 року та під-
сумки виконання бюджету району за 
9 місяців п.р. на черговому засіданні 

Колегії райдержадміністрації доповідав 
перший заступник голови РдА микола 
Вашкевич і начальник фінуправління 

РдА леся Керда.

Бюджет району по власних та закріпле-
них доходах загального фонду за січень 
– вересень 2011р. виконано на 118,7% до 
кошторисного призначення. До місцевих 
бюджетів надійшло 19216,9 тис. грн, або 
отримано 3028,1 тис.грн понад кошторис-
не призначення. 

Виконання районного бюджету за-

безпечено на 117,8% до кошторисного 
призначення та одержано 10435,9 тис. 
грн власних доходів. Понад бюджетне 
призначення надійшло 1579,0 тис.грн. 
Виконання власної доходної частини за 
розписом забезпечено усіма місцевими 
бюджетами, окрім Олицької селищної 
ради. Місцевих податків і зборів надійшло 
218,1 тис.грн, що становить 137,3% до 
бюджетного призначення.

(Закінчення на 2 стор.).
людмила ОлІЩУК.

Тож, вітаючи з призначен-
ням на високу посаду, зичимо 
міцного здоров’я, благополуччя 
і родинного щастя, а колективу 
– успішної реалізації поставле-
них завдань. Щиро сподіваємо-
ся й на подальшу співпрацю, 
адже працівники районного 
Центру зайнятості є не лише 
нашими активними передплат-
никами. Саме вони, чи не єдині 
в районі, виконують законо-
давство щодо фінансування 
редакції за висвітлення своєї 
діяльності, як того вимагає 
законодавець від представни-
ків виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування. В 
цьому журналісти найперше 
завдячують директору облас-
ного Центру зайнятості Раїсі 
Кучмук, яка читає і ставить в 
приклад нашу газету для інших 
районів, і все робить з тим, 
щоб журналісти і влада зна-
ходили повне порозуміння. Зі 
святом Вас, дорогі працівники 
соціальної сфери!   

- тож, якою була робота 
районної служби зайнятос-

ті протягом 9 місяців 2011 

року? - запитуємо у дирек-
тора Ківерцівського РЦЗ 

миколи мУЗичУКА.
 - Вона була спрямована на 

проведения активної політики 
зайнятості населення. Хоча 
процеси, які відбуваються в 
фінансово-економічній cфepi 
держави, звичайно, мають 
певний вплив на ринок праці 
району, але виконання захо-
дів, передбачених Програмою 
зайнятості населення району 
цього періоду, сприяло ви-
конанню запланованих по-

казників у наступних розмірах: 
працевлаштування незайнятих 
громадян - 135% (943 особи); з 
них соціально-незахищених – 
108. Професійне навчання без-
робітних - 103% (272 особи); 
надання одноразової виплати 
для підприємницької діяльності 
- 112% (40 ociб); працевлашту-
вання безробітних на оплачу-
вані громадські роботи - 108% 
(454 особи); надання дотації 
роботодавцям - 100% (97 ociб).

(Закінчення на 4 стор.).
Анна ЯКимчУК.

кадроВі  призначення

Цьогорічне професійне 
свято – день працівника 

соціальної сфери 
микола Євгенович 

мУЗичУК зустрічає на 
новій посаді. У вівторок 

його призначено директо-
ром Ківерцівського район-

ного Центру зайнятості. 
А днями він, ще заступ-
ник директора РЦЗ, ін-

формував про виконання 
програми зайнятості насе-
лення району за 9 місяців 

2011 року під час щомі-
сячної наради  у голови 

рай держадміністрації. чи Є мотиВаЦія до праЦі 
У незаЙнятих громадян?

Кожному поколінню наших людей 
волею історії доводилося переживати чи-
мало випробувань. Але ті випробування, 
які випали на долю села Клубочин, були 
найтяжчими. Нинішнє покоління пови-
нно берегти світлу пам’ять про земляків, 
щороку вшановуючи їх на місці страти, 
згадуючи про спалений Клубочин. 

Ми повинні пам’ятати, якою ціною заво-
йовано мир, берегти пам’ять про тих, кого 
забрала війна, про трагедію родин.

Вічна пам’ять полеглим. Хай ця чудова 
земля Клубочина нагадує про ті буремні 
роки. Щире спасибі всім, хто береже пам’ять 
про тих, кого нема з нами. Їхні надлюдські 
муки – заповіт берегти мир.

голова райдержадміністрації 
                               леонтій КРичКЕВич.
голова районної ради 

         михайло мАРчУК.

18 листопада 2011р. з 10.00 год про-
водитиме особистий прийом грома-

дян начальник управління державної 
виконавчої служби головного управ-

лінні юстиції у Волинській області 
Сергій Вікторович миШлЕНиК

 у приміщенні відділу державної вико-
навчої служби Ківерцівського районного 

управління юстицій за адресою: 
м. Ківерці, вул. Шевченка, 6.

шаноВні праЦіВники 
залізничного транспортУ!

раЙон Є лідером з енергозбереження 
не лише на Волині, але Й В держаВі

з перших Уст

голова облдержадміністрації Борис Клімчук 
та його радник Ігор Єремеєв 31 жовтня працювали 

у Ківерцівському районі, де ознайомилися із досвідом впрова-
дженням програм енергозбереження. У районі уже переобладнали  на 
місцеві види палива понад п’ятдесят котелень,  при цьому отримана 

економія коштів – близько 2 млн грн.
У загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у селі Дерно, де навчається 305 учнів із 

9 навколишніх населених пунктів, їм продемонстрували котельню на твердому 
паливі, яка повністю забезпечує освітній заклад теплом. Також у школі для 
збереження тепла встановлено сучасні пластикові вікна. Програма з енергоз-
береження виявилася ефективною у Цуманських центральній районній лікарні, 
загальноосвітній школі та дитячому садочку.

Голова облдержадміністрації Борис Клімчук вкотре підкреслив, що сучас-
ні технології з використанням традиційних для Волині джерел енергії дають 
змогу економити великі суми коштів на зменшенні споживання природного 
газу та одночасно – належно забезпечувати об’єкти теплом: «Для Волині 
природний газ – альтернативне паливо.                   (Закінчення на 2 стор.).

до УВаги громадян

Щопонеділка з 8.00 до 9.00 год про-
водить «пряму телефонну лінію» 

голова районної ради 
михайло Володимирович мАРчУК 

за тел.: 2-13-43.

Щоденно з 7.00 до 8.00 год.
проводить “пряму телефонну лінію” 

голова районної державної адміністрації
леонтій дмитрович КРичКЕВич

за тел.: 2-13-34.
11 листопада 2011 року в с. Суськ  

проводитиме виїзний прийом громадян 
перший заступник голови

районної державної адміністрації
микола дмитрович ВАШКЕВич.

офіЦіЙно

прийміть найщиріші вітання з нагоди 
професійного свята – дня залізничника! 
Щоденною кропіткою працею багатьох 
поколінь плекалася і тепер примножуєть-
ся трудова слава колективів залізнични-
ків усієї України. 

Своє професійне свято багато хто з Вас 
зустрічає в дорозі, на своїх робочих місцях: 
у вагонах, кабінах локомотивів, у депо. В усі 
часи залізниця була основою економіки, жи-
вою артерією в системі життєзабезпечен-
ня країни, і рух по ній ніколи не зупиняється.

Шановні працівники залізничного транспор-
ту Ківерцівщини! Ваші енергія, професійність 
і відданість справі сприяють успішній розбу-
дові залізничної галузі. Ви наполегливо працю-
єте задля поліпшення економічних показників, 
покращення якості обслуговування пасажирів 
і вантажовідправників, виховуєте достойну 
зміну. У день професійного свята висловлю-
ємо слова щирої подяки за сумлінну працю, 
бажаємо прихильної долі, вагомих трудових 
здобутків, міцного здоров’я, миру та злагоди 
в родинах, невичерпної енергії, професійної 
удачі. Нехай Господь Бог допомагає Вам у 
Вашій нелегкій праці на благо народу України.

голова райдержадміністрації 
                               леонтій КРичКЕВич.
голова районної ради 

         михайло мАРчУК.

передплата - 2012

В раЙдержадміністраЦії

пам'ять

ми поВинні пам’ятати

4 листопада – день залізничника

соЦіально-економічниЙ 
розВиток та бюджет раЙонУ

Розпорядженням голови Ківерців-
ської районної ради за сумлінну працю 

і високий професіоналізм та з нагоди 
150 річниці львівської залізниці і про-

фесійного свята – дня залізничника на-
городжено почесною грамотою Ківер-

цівської районної ради та Ківерцівської 
районної державної адміністрації:

- АНдРІЙчУКА Олега Івановича – ма-
шиніста тепловоза незнімної дрезини 13 
цеху Ківерцівської дистанції колії Львів-
ської залізниці; 

- ЦиСЮКА Якова Андрійовича – трак-
ториста 13 цеху Ківерцівської дистанції 
колії Львівської залізниці.

день праЦіВника соЦіальної сфери

На фото людмили ОлІЩУК: у Карпилівсько-
му відділенні поштового зв’язку – завідуюча 

відділенням Людмила Миколаївна Ройко і лис-
тоноша Любов Володимирівна Микало.

На фото марії ХІтЬКО: завідувачка
Цуманської філії УпСЗН РдА тетяна Януль спільно 

з селищним головою Олександром
Кобиланом вирішують проблемні питання.

про роботу філії – читайте на 4 стор.


