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 «Над розбудовою міста

Цікаво

Начальник Приазовського
відділу Мелітопольської мі-
сцевої прокуратури Юлія
Стефанкова   у своєму робо-
чому кабінет повідомила
знайомому про можливість
не розслідувати криміналь-
не провадження щодо його
сина та гарантувала непри-
тягнення його до кримі-
нальної відповідальності.  І
ні поліція, ні тутешні про-
курори у плані слідства,
мовляв, робити нічого не
будуть. За такі “послуги” во-
на запросила  20 тис. грн.

Через декілька днів вона
отримала вказані гроші,
після чого її затримали
представники поліції та
Генпрокуратури України. І
хоча після затримання в
прес-релізі Нацполіції вка-
зувалося, що затриманому
прокурору загрожує до 10
років позбавлення волі з
конфіскацією майна, але
Приазовський райсуд  приз-
начив покарання проку-
рорші у вигляді штрафу у
...850 грн.

При цьому, пом’якшу-
вальними обставинами
виступили щире каяття,
наявність неповнолітньої
доньки на утриманні, пози-

тивна характеристика особи
та несудимість.

Стефанкова більше на вка-
заній посаді не працює, те-
перішнє місце  її роботи  –
головний спеціаліст відділу
“Приазовське бюро правової
допомоги” Мелітопольсь-
кого місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної
правової допомоги.

Замість
ув’язнення за
хабар - штраф

Наші славні земляки
Переможець

Міжнародного
конкурсу естрадної

пісні і шансона –
Тетяна із Тхорина

(Закінчення. Початок на
1-ій стор.)

З роками майстерність на
сцені нашої землячки тільки
зростала, а коли вона навча-
лася в Крапивенскому ліс-
госп-технікумі в Тульській
області, то вже стала своє-
рідною зіркою естрадного
співу серед студентів, була
солісткою  вокально-ін-
струментального ансамб-
лю.Тоді це було модно.

Потім наша  Тетяна, як мо-
лодий спеціаліст, була нап-
равлена на роботу в Туль-
ський дослідно-показовий
ліспромхоз, де працювала
інженером захисту і охорони
ліса. Але і тут не розлучалася

зі сценою, часто радувала
своїх колег задушевною піс-
нею про природу і кохання,
рідну Україну і простори
неосяжного СРСР.

А ще, без відриву від ви-
робництва, закінчила Брян-
ську лісогосподарському
академію за фахом інженер
лісового  господарства.  Прав-
да, набуті знання так і не
встигла втілити на вироб-
ництві. Велика країна почала
розпадатися на суверенні дер-
жави, а родина Тетяни вирі-
шила зайнятися власною
справою.

-  Але що б я не робила, я
зажди цікавилася музикою і
естрадним співом, - продов-

жує свою
розповідь
землячка.
– І коли
дізналася,
що прохо-
дить набір
в народ-
ний ан-
самсамбль
“Любота”
в  місті Ту-
лі, відразу
пішла туди
на прослу-
ховування
(кандидатів
до нього
було дуже
ба га то ) .
Конкурс ,
як кажуть,
витрима-
ла успішно
і з тих пір

займаюся в
ньому понині,
є його соліст-
кою.  Таким
ось чином і
п р о д о в ж ую
співочу динас-
тію своїх пред-
ків.

До речі, з
цим ансамб-
лем Тетяна Бо-
г у ш  б р а л а
участь у бага-
тьох різних
Міжнародних
фестивалях у
Франції та Іс-
панії, Греції,
інших країнах
світу. Відтак
слава про спі-
вочу украї-
ночку розлетілася далеко не
лише по Росії а й по Європі, а
поети і композитори почали
для неї писати спеціально
пісні.

А п’ять років тому Тетяну
Богуш   запросили в естрадну
групу “Одкровення”, де вона
почала співати естрадні пісні.
Торік, приміром,вже б р а л а
участь в четвертому Між-
народному конкурсі естрад-
ної пісні і шансону “Вінець
шансону” в місті Рязань, де
представляла свій рідний
Овруч та Україну.  Там  вона
заспівала пісню “Грішна
любов” Наталії Бучинської та
виборола друге місце, за що
й отримала відповідний
диплом.

Композитор  Геннадій Лист
(на знімку ліворуч Тетяна з
ним), колишній соліст групи
“Маки”, дуже талановитий
поет і композитор, був дуже
вражений чарівним співом
солістки з Житомирського
Полісся і написав спеціально
для неї пісні  «Синие ночи»,
«За рекою», «Дикий дым
любви» и «С Днем рожде-
ния,любимый». До речі, дві з
них  у її виконанні вже проз-
вучали  на п’ятому фестивалі
“Вінець шансону “в червні
цього року, куди Тетяна була

запрошена в якості почесно-
го гостя.

-А ще для мене написав
пісні й Андрій Усманов,
Тульський композитор, теж
дуже талановитий, - веде далі
чарівна уродженка із Тхо-
рина.  - Пісні «День и ночь»,
«Мне дороже тебя только
ты»  будемо записувати най-
ближчим часом на диск.
Планую додати туди ще кіль-
ка пісень, написаних компо-
зиторами з України, які теж
пишуть для мене нові пісні,
які, я думаю, всім сподоба-
ються.

Хочу зазначити, що окремі
із них я вперше почула на
Сорочинському ярмарку, де
бувала не раз. Адже я укра-
їнка і я цим горджуся.

Буде на моєму диску і
пісня «За мужиков!» - ві-
тальна пісня-тост за чоло-
віків.Якщо все складеться
вдало,  до кінця року зможу
порадувати ним   слухачів.

 І ще я сподіваюся, що
скоро зможу заспівати їх і для
свої земляків із славної Ов-
руччини, яких я дуже люб-
лю, якими пишаюся

                           Записав
        Іван ДУБНИЦЬКИЙ
Фото із альбома Тетяни

Богуш

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ
В ОСВІТІ

Поміркуймо разом

Сьогодні Уряд України приділяє значну увагу розвит-
кові шкільної освіти. Проте все гостріше стають про-
тиріччя, що існують в освіті, в контексті створення демо-
кратичного простору і децентралізації державного управ-
ління.

Адже, незважаючи на збільшення бюджетних видатків
на освіту, ефективність їх використання була і залиша-
ється дуже низькою. Понад 70% цих коштів спрямову-
ється не на освітні потреби, а на зарплату та комунальні
платежі.

Разом з тим забезпече-
ність шкіл сучасними за-
собами навчання становить
ледь третину від реальної
потреби. Розподіл фінансів
між школами залежить від
кількості учнів, що там нав-
чаються, але при цьому не
враховуються інші важливі
критерії: стан приміщень
закладів освіти, покращення
матеріально-технічної ба-
зи…

Показник поточних ви-
датків міжбюджетного
трансферту на освіту змен-
шується під час затверд-
ження місцевих бюджетів,
показник поточних видатків
на одного учня відрізняєть-
ся у школах району. Абсурд-
ною виглядає ситуація, коли,
наприклад, річні витрати на
одного учня Антоновицької
ЗОШ I-II ст. становлять 61
тис.грн., а у міській ЗОШ  I-
III ст. №1- всього 14 тис.грн.

Головним фактором, який
призводить до такої розбіж-
ності є низька наповнюва-
ність класів у сільській міс-
цевості. Враховуючи ці фак-
ти, сесією районної ради  23
червня, було затверджено
рішення про реорганізацію
кількох загальноосвітніх
закладів. Овруцька ЗОШ I-III
ст. №1 і  Словечанська ЗОШ
I-III ст. мають статус опор-
них шкіл. Черепинська ж
ЗОШ I-II ст. стала філією
опорного навчального зак-
ладу Овруцької ЗОШ  №1, а
Антоновицька ЗОШ I-II ст.
– філією Словечанської
ЗОШ.  До речі, опорні за-
гальноосвітні навчальні
заклади віднині матимуть
окремий юридичний статус.

Сучасною дієвою альтер-
нативою нашій, занадто цен-
тралізованій системі управ-
ління освітою, могла б стати
автономізація шкіл. Автоно-
мія шкіл найкраще відпові-
дає інтересам батьків та
учнів.

Крім того, міжнародні
дослідження демонструють,
що вона є однією із запорук
підвищення результатів
навчання. У більшості країн
Євросоюзу відповідальність
за якість освіти покладаєть-
ся не на органи управління
освітою, а на директорів
шкіл та різні державні аген-
ції. Шкільна автономія оз-

начає самостійність щодо
широкого переліку організа-
ційних питань. І, зокрема:

- розробляти і затверд-
жувати свій бюджет в межах
державних асигнувань;

- розробляти тарифікацію
педагогічного персоналу
відповідно до чинного зако-
нодавства і затверджувати
штат педагогічного та адмі-
ністративно-технічного пер-
соналу відповідно до своїх
потреб;

- преміювати співробіт-
ників в межах бюджетного
ліміту;

- визначати позабюджетні
джерела фінансування,
включаючи здачу в оренду
незадіяних шкільних площ.

Наявність статусу окремої
юридичної особи та власної
бухгалтерії створює зруч-
ності для членів трудового
колективу, бо всі  питання
можливо оперативно вирі-
шити на місці. З’явиться
можливість самостійно виз-
начати, куди направляти
кошти зекономлені від більш
ефективного управління без-
посередньо в самих закладах
освіти.

За умови належного впро-
вадження, автономія означає
наявність абсолютно прозо-
рої - і для влади, і для батьків,
і для керівництва закладу
освіти  й легальної схеми
прибутків школи на фінансу-
вання її різноманітних пот-
реб, планування та  заощад-
ження грошей на оплату
теплоенергоносіїв.

Коли ми говоримо про ав-
тономію освітніх закладів,
мова іде не лише про фінан-
си, а й про педагогічний ас-
пект. Трендом у сучасному
світі є орієнтація навчальних
закладів на результат- знання,
вміння і компетентність ви-
пускника.

Якими педагогічними ме-
тодами ми цього досягати-
мемо, які методики викла-
дання використовуватимо,
які нові технології засто-
совуватимемо, які підручни-
ки обиратимемо - це все має
бути частиною автономії
школи.

    Ніна СЛОБОДЯНЮК,
начальник  відділу освіти

Овруцької райдержадмі-
ністрації

Співробітник
контррозвідки

“кришував”
порнобізнес

Військовою прокуратурою
Дніпропетровського гарнізо-
ну Південного регіону Укра-
їни спільно із співробітни-
ками  СБУ  на хабарі  викритий
співробітник військової конт-
ррозвідки СБУ. Про це пові-
домляє прес-служба Військо-
вої прокуратури

Досудовим розслідуванням
встановлено, що за сприяння
в неперешкоджання ведення
порнобізнесу вказаний пра-
воохоронець вимагав та
щомісяця отримував від пред-
ставниць цієї індустрії не-
правомірну вигоду в сумі 1,5
тис. доларів. Крім того, по-
переджав своїх “підопічних”
про можливі перевірки з боку
правоохоронних органів.

Безпосередньо під час
чергової передачі хабара в

сумі 1,5 тис. доларів військо-
вослужбовця затримали “на
гарячому”.

Молодий
прокурор

обжився трьома
квартирами

27-річний військовий про-
курор Дарницького гарнізо-
ну, майор юстиції Микола
Петришин ще декілька років
тому працював звичайним
слідчим львівської прокура-
тури з нагляду за додер-
жанням законів у воєнній
сфері із зарплатою трохи біль-
ше 80 тисяч гривень на рік і
жодного майна чи заощад-
жень у 2013 році не задек-
ларував, – передає “Вголос”

Значно краще справи у
слідчого пішли після переїзду
в столицю та влаштування до
Військової прокуратури
Дарницького гарнізону.

У декларації за 2015 рік
Петришин вказав 286 000
зарплати та майже 20 тисяч
матеріальної допомоги, а ще
– дружину, як задекларувала
у 2015-му 75 000 гривень
доходу.

Спільно на двох подружжя
задекларувало 300 тисяч гри-
вень збережень, дві квартири
(одна – тещина, інша – дру-
жини), 200-метровий будинок
і земельну ділянку (все на
дружині), офіс (теж на дру-

жині) та два автомобілі –
«Тойту Кемрі» 2009 року
випуску та «Мазду CX-7».
Обидва оформлені на дру-
жину-прокурора.

У декларації за 2016 рік у
Миколи Степановича з’яви-
лася іще одна, третя, кварти-
ра, якою він володіє лише
частково – 20%, а у тещі вій-
ськового прокурора Кіщак
Наталії Іванівни – новенький
Nissan Qashqai 2016 року
випуску.

Чим конкретно зараз зай-
мається теща Петришина –
невідомо, однак до 2009
року, згідно з Єдиним ре-
єстром юросіб, вона   зай-
малася роздрібною торгів-
лею з лотків на ринку.

Площа
айсберга  5,8

тис. квадратних
кілометрів

В Антарктиді, від   льодо-
вика Ларсена, відколовся
гігантський айсберг масою 1
трлн. тонн.

Площа  його становить
близько 5,8 тис. квадратних
кілометрів - в 6,5 разів більше
площі Берліна і більш ніж в
два рази більше площі Мос-
кви. Внаслідок цього льо-
довик Ларсена зменшився
на 12%”, - йдеться в пові-
домленні.

   За повідомленнями ЗМІ

10 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ВУЗІВ
З початку вступної кампанії – 2017 вже подано 897

тис. заяв від 290 тис. абітурієнтів. Які вузи користуються
найбільшим попитом з боку  вступників?

За кількістю заяв зараз лі-
дирують:

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка - 29461

Львівський університет
імені Івана Франка - 23 892

Національний технічний
університет України “Київ-
ський політехнічний інсти-
тут ім. І. Сікорського” - 19237

Чернівецький національ-
ний університет імені Юрія
Федьковича - 16960

Національний універ-
ситет “Львівська політехні-
ка”- 15612

Харківський  університет
імені В.Н. Каразіна - 13666

Київський національний
торговельно-економічний
університет - 13381

Національний авіаційний
університет - 13078

Дніпропетровський на-
ціональний університет
імені Олеся Гончара - 12330

Національний педаго-
гічний університет імені
М.П. Драгоманова - 11493

Найпопулярнішими спе-
ціальностями залишаються
економіка, право, туризм,
міжнародні відносини,

Закінчення. Початок на 1-
ій стор.)

На  підтримку Овруцької
міської організації ради ве-
теранів України  було спря-
мовавно 54,9 тис. грн. (в 1
півр. 2016р.- 40,7 тис. грн.),
на  надання матеріальної
допомоги населенню-156,1
тис. грн. .( в 1 півр.2016р. -
58,5 тис. грн.)

З початку року проведено
8 сесій міської ради, на яких
прийнято 283 рішення.

Проведено засідань ви-
конкому 8 і прийнято  на них
125 рішень, прийнято роз-
поряджень міського голови
289.

За перше півріччя розгля-
нуто звернень 903, з них ви-
рішено позитивно  749, на-
діслано за належністю  6, від-
мовлено  17, відмовились від
розгляду  2.

Найбільше у своїх звер-
неннях громадяни порушу-
вали такі питання:

- роботу комунальних під-
приємств – 131

- земельних відносин – 193
- соціального захисту –

130
- житлової політики – 43
- транспорту та зв’язку - 3
- інші питання - 313
На особистому прийомі у

міського голови побувало
229 осіб.

У зв’язку з делегуванням
органам місцевого самовря-
дування  повноважень з пи-
тань реєстрації місця про-
живання з 15 квітня 2016
року у виконкомі Овруцької
міської ради почав працю-
вати  відділ житлово-кому-
нального господарства та
реєстрації, основними зав-
даннями якого є здійснення
реєстрації, зняття з реєстра-
ції місця проживання та пе-
ребування осіб в Україні,
створення реєстру терито-
ріальної громади міста,
передача даних до Єдиного
державного демографіч-
ного реєстру виборців та
Овруцького РС УДМС Ук-
раїни.

За вищевказаний період
його працівниками було
прийнято та розглянуто 1914
звернень громадян, усі вони
задоволені роботою відділу.

Також, у тісній співпраці з
Регіональним сервісним
центром МВС України,  про-
водиться виїзд мобільного
центру, який діє на території
КП «Комунальник» і  надає
послуги з реєстрації та пере-
реєстрації автомобілів, пос-
відчень водія та ін. послуги.

При міській раді розпочав
роботу Державний реєстра-
тор з речових прав.

З метою підтримки мало-
го та середнього бізнесу, Ов-
руцькою міською радою у
взаємодії та співпраці з при-
ватним бізнесом міста про-
водяться заходи із благо-
устрою територій: Гусаре-
вич В.В. – зупинка на виїзді з
міста біля мосту, Мальцев
М.А. – зупинка як їхати на
Підруддя, Овруцький хлібо-
завод – облаштування те-
риторії біля постаменту
«Полуторка»,  Можарівська
М.І. – благоустрій території
біля кафе «День і ніч»,
Злоцька Н.В. – встановлення
бордюру біля павільйону
«Оксамит», Бойко В.М. – до-
ріжки біля магазину «Бруси-
лівські ковбаси».

Дохідною частиною бюд-
жету є місцеві податки та
збори. Від сплати єдиного
податку, який, до речі, по
місту складає 10 %, до бюд-
жету надійшло 3783,1 тис.
грн.

І група платників (365 чол.)
– 58,4 тис. грн.

ІІ гр. платників – (606) –
193,9 тис. грн.

ІІІ гр. платників – (226) –
3530,8 тис. грн.

 Варто зазначити, що май-
же в 90 % місцевих рад нашої
області ця ставка складає 20
%, а в Овручі 10%. І хоча при
цьому міський бюджет втра-
чає близько 2 млн. грн., але
це    робиться з метою спри-
яння розвитку малого та се-
реднього бізнесу  в місті.

 В цілому ставки податків
на 2018 рік прийняті на рівні
2017 року.

Також надаємо нерухоме
майно в оренду та пропону-
ємо його до викупу, розгля-
даються питання, що вини-
кають стосовно розвитку
малого та середнього біз-
несу.


