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вітаємо

духовність

наше місто

Це найважливіший і найдавніший з усіх 
багатоденних постів. Він нагадує нам про 
сорокаденний піст Спасителя в пустелі; 
він же вводить нас у Страсний тиждень, 
а потім до радощів Празника празників — 
Світлого Христового Воскресіння. Святий 
Великий піст — час молитви і каяття, коли 
кожен із нас повинен виблагати в Господа 
відпущення своїх гріхів (говінням і спо-
віддю) і достойно причащатися святих 
Христових Таїн, згідно з заповіддю Хрис-

товою. Ще у Старому Завіті Господь звелів 
синам Ізраїлевим кожного ранку віддавати 
десятину з усього, що вони придбали, і, 
роблячи таке, вони мали б благословення 
у всіх ділах своїх. Знаючи це, святі апосто-
ли встановили і для нашої користі десяту 
частину року, тобто час Великого посту, 
присвячувати Богові, щоб і ми благосло-
венні були в усіх ділах наших, щорічно 
очищаючи себе від гріхів своїх, вчинених 
протягом року.

великий піст

Дозволь мені жити тихо,
Не заздрити, не гніватись,
Не побажати лиха
Нікому на білім світі.
Не порадіти болю,
Не позлоститись з горя,
І не узнать ніколи,
Хто мій найбільший ворог.
Господи Вседержителю,
Божим підтримай словом,
Дай мені так прожити,
Щоб не зробити злого,
Злого не тільки вчинком,
Але й у думці грішній,
Боже, я ж тільки жінка,
Дай мені в серце тиші.
Дай мені в серце миру,
Лагідності у мислі,
Дай мені в душу віру
У найдревнішим смислі.
... Дозволь мені жити тихо.
... Дай мені в серце миру.
... Дай мені віру.

Тетяна ЯКОВЕНКО.

МОЛИТВА ДО БОГА

Хто з батьків не мріє зазирнути в 
майбутнє своїх дітей, побачити їх на 

порозі дорослого життя. Тож, батьки не 
шкодують сил, щоб зелені пагінці зрос-
тали, не боячись ніякої негоди і ніяких 

стрімких доріг. Однією з таких доріг для 
учнів 4-В класу є Цуманська загально-

освітня школа, де вони навчаються 
любити, поважати, берегти багатство 

своєї сім’ї, родини. 

На своє родинне свято «Мама, татусьо, 
бабусю, дідусь, до Вас я горнусь» діти 
зібрали людей трьох поколінь. Для них 
впродовж свята звучали вірші, пісні. Свої 
найкращі вітання подарували Анастасія 
Оліферчук, Юлія Гонтар, Анна Гламазда, 
Анна Томчук; гру на фортепіано, баяні, гі-

тарі продемонстрували А. Шевчук, К. Крук, 
І. Тарасюк. Влучні гуморески подарували 
Василько Лебедюк, Вікторія Януль, Іванна 
Тарасюк. 

Свою майстерність демонстрували і 
татусі Г. Оліферчук, Ю. Тарасюк, які були 
активними і стали переможцями. 

Щирі слова подяки батькам за вихован-
ня дітей мовила заступник директора з 
навчально-виховної роботи М.М. Філюк. 
Батьки і діти переглянули виставку книг 
«Рідний дім залишається в серці, як 
далеко від нього не йди», яку підготувала 
завідувач дитячою бібліотекою  селища 
Тетяна Мігна. 

Галина БОРОВИЦЬКА, 
вчитель початкових класів 

Цуманської ЗОШ.      

духовний храм людини: сім’я, 
родина, рід

на двір масляниця виїжджає
Нещодавно у НВК «Ківерцівська ЗОШ I ступеня – Ківерцівська 

района гімназія» відбулося родинне свято «На двір Масляниця 
виїжджає». А підготували та провели його учні 7-Б класу. 

Розмова про народно-
календарні звичаї весни, Стрітення 
та Масляну, відбулася у теплій, 
дружній атмосфері. Святково при-
крашений зал українськими рушни-
ками, колоритні костюми, виставка 
робіт моїх учениць-майстринь 
чарівного гачка (Керівник Власюк 
Л.Г.) та стовідсоткова присутність 
на святі батьків моїх вихованців 
стали запорукою успіху.

Учні серйозно підготувались до 
свята: слова бездоганно вивчили, 
санчата придбали, «Масляну» 
хусткою з  барвінком нарядили, 
хлопцям «колодки» почепляли... 

Усім сподобались жартівливі 
розмови про Масляну. Сценка-
діалог Зими та Весни сприяли 
розмові про народні прикмети. 
Батьки допомагали пригадати 
прислів’я та приказки про весняні 
свята народного календаря. У залі 
лунали вірші про весну та Масля-
ну, жартівливі пісні. Створив гарний 
настрій перегляд фільму «Мовою 
квітів». Порадувала присутніх грою 
на бандурі Даринка Прищепа, а 
соло під гітару виконав Олександр 
Лавренчук. «Український народ-
ний танець» у виконанні групи 
танцюристок (керівник Щербатюк 

М.Д.) додав святкового настрою 
присутнім.

А яке ж свято Масляної без 
млинців? Бабуся Миколки Озере-
ва – Зінаїда Миколаївна Озерова 
– виявилась справжньою госпо-
динею. Смакували млинці усім: і 
гостям, і батькам та дітворі. 

Свято вдалося на славу. Батьки 
мали змогу помилуватися своїми 
дітьми та подивуватися багатогран-
ності їхнього таланту.

Було приємно чути похвалу 
та  подяку за подаровані хвилини 
відпочинку від директора школи 
Дмитра Івановича Шевчука.

Я, в свою чергу, дякую заступ-
нику директора Гуменюк С.С., 
педагогу-організатору Вікторії 

Друкачук, музичному керівнику 
Нікітюку А.А. та колезі Люшук Н.А. 
за допомогу у проведенні свята.

Велике спасибі моїм учням за 
артистизм та відповідальність, 
батькам за активність та підтрим-
ку усіх моїх починань. Зичу усім 
кохання в серці, спокою в душі, 
благополуччя та взаєморозуміння 
у родинах, а основне – здоров’я. 
Нехай зеленокоса красуня зазирне 
у кожне серце і залишить у ньому 
духмяну квітку любові і сподівання, 
надії на краще та віру в добро.

Галина КОРЖАН, класний 
керівник 7-Б класу.  

   інформація про виконання міського бюджету м.ківерці  за 2010-2011 роки                      
  НАйМеНУВАННЯ                   ЗАГАЛьНий ФОНД        СПеЦІАЛьНий  ФОНД                          

Виконано за 2010 рік Виконано за 2011 рік Відхилення, +, - Виконано за 
2010 рік

Виконано за 
2011 рік Відхилення, +, -

ДОХОДи
Податок з доходів фізичних осіб 11010000 3926814,76 3587724,91 -339089,85
Податок з власників транспортних засобів 12020000 847646,24 179239,36 -668406,85
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів 12030000           - 620812,89 +620812,89
Плата за землю 13050000 461962,03 1140653,21 +678691,18
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 13010200 230631,38 20000,69 -210630,69        -

Плата за придбання торгового патенту на піприемницьку діяльність 14070000 94836,51       - -94836,51

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 18040000         - 133404,21 +133404,21
Місцеві податки і збори 16010000 195975,65 133940,55 -62035,10
Єдиний податок  на підприємницьку діяльність 16050000 753470,31          - +753470,31
Єдиний податок 18050000         - 764140,98 +764140,98
Державне мито  22090000 210567,52 203623,05 -6944,47
Адміністративні штрафи   у сфері забезпечення  безпеки дорожнього руху 21081300 188706,51          - -188706,51
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 25010000 282922,54 328067,26 +45144,72
Надходження від продажу землі 33010000 113772,19 6403,00 -107369,19
Разом власних доходів 90010100 6109587,36 5143855,67 -965731,69 1336772,28 1978973,05 +642200,77 104,9
Додаткова дотація з Державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих  бюджетів 41020603          - 50000 +50000
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення виплат, пов’язаних із під-
вищенням рівня оплати праці працівкам бюджетної сфери 41021603           -  116692 +116692

Субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам на проведення  виборів депутатів ВР АРК, місце-
вих рад та сільських, селищних, міських голів 41037003 150530,00         - -150530

Субвенція з районного бюджету 41035003 100000,00          - -100000       -
Додаткова дотація з державного бюджету обласному бюджету Волинської області на соціально-
економічний розвиток Волинської області 41038100        - 120000 +120000

 Всього доходів 90010300 6360117,37 5430547,67 -929569,70 1336772,28 1978973,05 +642200,77
     Видатки 

Органи місцевого  самоврядування 010116                    932949,34 822546,93 -110402,41 23184,37 18735,43 -4448,94
Органи місцевого самоврядування(бюджет розвитку) 010116 9508,00 99517,83 +90009,83
Дошкільна освіта 070101 3571833,94 3830469,13 +258635,19 268810,49 314930,18 +46119,69 91,1
Дошкільна освіта (бюджет розвитку) 070101 6375,00 43324,17 +36949,17
Житлово-комунальне господарство 100000 922824,00 590500,00 -332324,00      -
Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади 100102 4124,40       - -4124,40 48798,40 +48798,40
Дотація житлово-комунальному господарству 100103 28300,00       - -28300,00
Водопровідно-каналізаційне господарство 100202 22500,00          - -22500,00 120000 +120000,00
Благоустрій міст, сіл, селищ 100203 676600 590500,00 -86100,00 191299,60       - -191299,60
Капітальні вкладення 150101 119659,43 417639,28 +297979,85

Видатки на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням 
автомобільних доріг 170703 657769,52 821664,74 +163895,22

 86,5
 99,9
 74,1
 100,0

Цільові фонди, утворені ВРАРК, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади 240900 13989,00 12414,17 -1574,83

Проведення виборів народних депутатів Автономної Республіки Крим та місцевих рад 250203 150530,00 8496,06 -142033,94

РАЗОМ ВиДАТКІВ 900201 5601728,13 5265596,12 -336132,01 88,8

Кошти,  що передаютъся   до районних бюджетів 250302 904724,00 57917,00 -846807,00    -  -

ВСьОГО  ВиДАТКІВ 900202 6506452,13 5323513,12 -1182939,01 1177037,00 1950946,37 -773909,37  88,8

Код бюджетної   
класифікації 

6 березня святкуватиме 
50-річний ювілей найдо-
рожча, наймиліша, найдо-
бріша наша матуся

Леся 
Володимирівна 

КАВКА,
 жителька с. Сокиричі.
В цей прекрасний вес-

няний день - День Вашого 
народження прийміть від своїх найдорожчих 
щирі і сердечні побажання: міцного здоров'я, 
радості, миру і безмежного людського щастя, 
терпіння, злагоди й добробуту, святкового на-
строю, море квітів, посмішок і любові!

Ми завжди хочемо бачити Вас щасливою й 
здоровою і докладемо максимум можливого, 
щоб Ви, дорога наша матусю, завжди були в 
обіймах ласкавої долі, добра і тепла!

Найдобріша, найкраща матусю рідненька!
В цей день ми вклоняємось дуже низенько.
За сонечко ясне, за серце прекрасне, 
За те, що добром зігріваєте нас, 
За те, що в щасливу і скрутну хвилину 
Ми можемо всі прихилитись до Вас. 
Хай Вас обминають невдачі та грози, 
Нехай лиш від сміху з'являються сльози.
Міцного здоров’я з роси і води, 
Бадьорість та настрій хай будуть завжди.
З великою любов'ю і повагою -  дочки Олена, 

Наталія і Оксана та зять Юрій.

4 березня зустріне пре-
красний ювілей кохана 
дружина, любляча мату-
ся, турботлива невістка 

Тетяна 
Вікторівна 

КОЗАЧЕНКО. 
Ти для нас, мов сонце –
            тепле і ласкаве,
Що дарує ніжність 
         і прекрасний світ.
Тож прийми сьогодні
        всі найкращі квіти
Й побажання щастя на багато літ.
Спасибі Тобі, люба, за душу відкриту,
За ласку, турботу, любов, доброту.
Живи довго-довго, милуйся цим світом,
Хай завжди Тобі ніжні квіти цвітуть.

З любов’ю – чоловік Володимир, 
діти Оля і Данилко, свекруха 

Антоніна Володимирівна.


