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СЛУЖИТИ ЛЮДЯМ – СЛУЖИТИ УКРАЇНІ

в РАйоННІй РАДІ

ЗАСІДАННЯ поСТІйНоЇ КоМІСІЇ РАйоННоЇ РАДИ З пИТАНь охоРоНИ 
ЗДоРов'Я, СІМ'Ї ТА СоцІАЛьНого ЗАхИСТУ НАСеЛеННЯ

10.11.2011 року відбулось чергове засідан-
ня постійної комісії районної ради з питань 
охорони здоров'я, сім'ї та соціального захисту 
населення.

На розгляд комісії виносилось ряд питань, 
основним з яких було «Про реорганізацію 
Холоневичівської сільської дільничної лікарні 
Ківерцівського району Волинської області шля-
хом перетворення у Холоневичівську амбу-
латорію загальної практики сімейної медици-
ни». З інформацією виступив головний лікар 

Ківерцівської центральної районної лікарні 
Слижук М.В.

Депутати ознайомились із заходами на 2012 
рік щодо виконання Програми соціального за-
хисту населення району на 2009-2013 роки, по 
яких інформувала начальник управління праці 
та соціального захисту населення районної 
державної адміністрації Розум В.А.

Також депутати постійної комісії ознайо-
мились з переліком питань, що вноситься на 
розгляд 9 сесії районної ради, планом роботи 

на перше півріччя 2012 року та рядом інших 
питань:

- Про приміщення, що належить до спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ і 
міста району в місті Ківерці, вулиця Ковпака, 
2 в.

- Про хід виконання Програми економічного і 
соціального розвитку району за 9 місяців 2011 
року.

- Про інформацію управління праці та со-
ціального захисту населення районної держав-

ної адміністрації щодо виконання постанови 
Кабінету

Міністрів України №866 від 22.09.2010 року 
«Про проведення у Волинській області екс-
перименту з пільг у грошовій формі з оплати 
електроенергії». 

Юрій СЕМЧУК,
консультант з економічних та майнових

питань відділу з питань управління 
об'єктами спільної власності територіаль-

них громад сіл, селищ і міста району.

Освітяни краю 
переживають у цьому 
році багато позитив-
них змін у зміцненні 
матеріально-технічної 
бази навчально-виховних 
закладів. Відповідно до 
рішення районної ради від 
15.06.2011 року № 6/8 прове-
дено реорганізацію загально-
освітньої школи І - ІІ ступеня 
с.Клепачів у навчально-
виховний комплекс "За-
гальноосвітня школа І - ІІІ 
ст. – дошкільний навчальний 
заклад" с.Клепачів. Крім 
цього проведено ремонт та 
підготовлено приміщення для 
відкриття додаткової групи 
на базі Олицького дошкільно-
го навчального закладу. З ме-
тою відкриття ще однієї групи 
розпочато ремонтні роботи у 
Карпилівському дошкільному 
навчальному закладі.

За рахунок власних та за-

лучених коштів продовжується будівництво загально-
освітньої школи І - ІІІ ступенів села Прилуцьке. 

У поточному році розпочато будівництво ІІ та ІІІ 
черги загальноосвітньої школи І -ІІІ ступенів села 
Карпилівка. На будівництво цієї школи з Державного 
бюджету в цьому році виділено 2404,7 тис.грн, з міс-
цевих бюджетів – 126,6 тис.грн. Нарешті, Карпилівка 
знову має приємні клопоти по добудові навчального 
закладу, що особливо радує не лише вчителів, а й 
батьківську громадськість. Не зайве нагадати, що 
саме в цьому селі маємо найбільше багатодітних 
родин. Тож потреба у добудові школи нагальна.

Як розпочалися роботи у селі, мали змогу бачити 
керівники району, сільські і селищні голови, які днями 

ДбАйЛИвИй гоСпоДАР

завітали до Карпилівської 
сільської ради. Такі візити 
стають справжнім святом 
для територіальної грома-
ди і гостей приймають, як 
і годиться у народі, хлібом 
– сіллю: найменші карпилів-
чанки – Даринка і Настуся 
(на фото внизу) разом з 
сільським активом -  біля 
приміщення сільської ради, 
а вчителі й учні – на порозі 
місцевої школи. Гостинність, 
щирість, теплі усмішки і при-
вітні слова вітань – щоразу 
вражають і додають гарного 
настрою. 

Нагадаємо, що населений 
пункт Карпилівка розташова-
ний у східній частині Ківер-

цівського району Волинської області 
– за 45 кілометрів шосейним шляхом 
від районного центру. Територія сягає 
2948,1 га. Площа населеного пункту 
347,6 га, в селі 365 дворів. Населення 
станом на 1 січня 2010 року  становило 
1881 чол. Дітей дошкільного віку – 305 
чол., шкільного -  471 чол., громадян 
пенсійного віку – 248 чол., працездат-
ного населення – 899 чол., працюючих 
на підприємствах, установах, органі-
заціях 163 чол. Село специфічне ще 
й тому, що багато людей працюють на 
заробітках у Німеччині, Росії, Америці, 

а також по Україні.
Місцева рада утворе-

на у 1975 році, межує з 
найближчою – Цуман-
ською селищною, що 

за 3 км. Вже не одне скликання 
Карпилівську сільську раду 
очолює молодий і дуже сумлін-
ний, енергійний, турботливий 
Юрій Григорович Федорчук. 14 
років – служіння людям, грома-
ді, присвятивши себе розбудові 
села, зміцненню добробуту і 
благополуччя односельчан. Та 
найбільша турбота – про най-
менших жителів, якими особливо 
гордимося в кожній родині. І хоча 
власні діти живуть за кордоном, 
кличуть і батька, та, каже Юрій 
Григорович, турботи про громаду 
не дозволяють зрадити людям, 
серцем і душею пов'язаний з 
Україною, а служити людям – 
значить служити рідній країні. 

Лідер місцевого самоврядуван-
ня робить надзвичайно багато, 
але добитися в Юрія Федоро-
вича інтерв’ю чи хоча б завести 
мову про нього – не дається, 

бо вважає себе таким, як усі. Хоча ви-
діляють його не лише врода і кремезна 
статура, а й чиста християнська душа, 
смирення, терпіння, виконавська дис-
ципліна, розважливість, принциповість, 
а коли треба – й настирливе відстоюван-
ня інтересів громади. Тож не дивно, що 
обирається сільським головою вже вчет-
верте. Так само, як і незмінний молодий 
секретар сільської ради Руслана Іванівна 
Федорчук. 

В приміщенні сільської ради ви може-
те отримати усю необхідну інформацію. 
На стендах – не лише списки керівників, 
сільських депутатів, а й їхні фотографії, 
мають депутата районної ради, який 
багато сприяє у роботі, - Миколу Федо-
ровича Лисюка, а також відстоює інте-
реси депутат Волинської обласної ради 
по цьому округу, цуманчанин Володимир 
Петрович Дуб. 

Хороші колективи, які ми відвідали, 
живуть повсякденними турботами, а 

основне – любов’ю до односельців і своєї маленької 
батьківщини.  Ми вже неодноразово розповідали про 
Карпилівку, її людей, адже цей край не оминають 
навіть Президенти держави.  А на цих фотознімках 
– сьогодення і миті життя ще одного села на карті 
славної Волині. 

Ремонт доріг і добудова загальноосвітньої школи 
– серед основних соціально-економічних проблем 
села, які потрохи вирішуються. І в цьому вже відчут-
ною є й турбота держави і місцевої влади. От лиш 
люди наші за кордоном змушені працювати впро-
довж вже багатьох років, а їхні руки так потрібні у 
рідному краї.  

   Людмила ОЛІЩУК.
Фото автора.

На фото: у Карпилівській школі.


