
НАШ  АНОНС
Читайте у  наступному номері про куль

турну сенсацію: показ у  Сновську музич
ного проекту «Лейся песня», про ті по
тужні потоки емоцій, які вирували під час 
виступу цих артистів.

П О З Д О Р О В Л Я Є М О !
Сьогодні відзначають своє професійне свято працівники 

гідрометеорологічної  служби, а 8 жовтня святкують юрис
ти, люди, які серед безлічі життєвих доріг та можливостей, 
обрали одну з найінтелектуальніших і відповідальних -  дорогу 
права.

9 жовтня -  Всесвітній день пошти. Це свято об’єднує лю

дей різних професій, чия благородна праця забезпечує одне 
з основних прав громадян -  право на отримання інформації.

Всім вам бажаємо міцного здоров’я, незламної волі та 
сили духу, життєвої наснаги та нових здобутків у вашій про
фесійній діяльності. Нехай ваше життя завжди буде сповнене 
любов’ю, миром та злагодою.
Голова райдержадміністрацГГ Голова районної  ради 
Валерій РАДІБЕДА Ніна КУХАРЕНКО

Блог газети: promingazeta.blogspot.com
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СПІЛКА ЖІНОК -  У Д ІЇ

Коли серця торкаються сердець

ШЯетвертого жовтня Сновщина приймала гос
тей -  членів Спілки жінок Чернігівщини та 

Чернігівської міської ліги ділових і професійних 
жінок на чолі з незмінним і авторитетним лідером  
Іриною Дорожкіною.

П риїхали вони сю ди, аби поспілкуватися 
із ж іночим  активом н аш о ї о б ’є д н ан о ї те
рит оріальної гром ади, послухати з перш их  
вуст про враж ення від початку децент раліза- 
ційного процесу, що торкнувся і Сновська, і

усіх  сіл району.
Звісно, гостей не могли не цікавити робота 

районної, перереєст рованої у  2 0 1 7  році, гро
м ад сь ко ї організації «Спілка ж інок Сновщи- 
ни», ї ї  плани і перспективи, роль у  ній м ісце
вих представниць пр екр асно ї статі, особливо  
тих, які н аразі є підприємцями. Д е я к і з  них  
оперативно відгукнулися на запрош ення орга
нізаторів і взяли участь у  діловій розмові, що 
жваво проходила в училищі. Світлана Скідан,

Л ю дм ила Самусенко, Наталія Андрущ енко  
охоче д ілилися і з  Іриною Дорож кіною , і з  усі
м а учасниками заходу м аленьким и секрета
м и успіху, власним баченням шляхів розвитку 
малого бізнесу, д ум кам и про проблеми, котрі 
стоять на завад і новим ідеям.

Олена КОМПАНЕЦЬ 
Фото автора 

(Закінчення на стор. 2).

Курочки 
скоро  
з ’являться 
у продажу

Попри складну економічну ситуацію на продовольчому ринку, 
продовжує стабільно працювати ТОВ МК «Добробут». Наразі там 
займаються вирощуванням молодняка курочок-несучок. Частину 
цієї «живої» продукції породи «Ломан Браун» добробутівці пла
нують реалізувати населенню регіону. За прогнозами очільниці 
підприємства Валентини Пилипенко, молодняк надійде у продаж 
у останній декаді жовтня, тобто зовсім скоро. І хоч ціна на птицю 
враховуватиметься з огляду багатьох чинників, вона має задо
вольнити покупців. І не дивно, бо кури «Ломан Браун» прекрасні у 
всьому -  і своїм поживним м’ясцем, і смачними яйцями.

Довідкову інформацію отримуйте за номером (098) 6066060.
Олена КОМПАНЕЦЬ

ПОЗИТИВ

Заклади освіти 
оновлюються

На сьогоднішній день розпочались капітальні 
ремонти в дитячо-юнацькій спортивній школі та в 
Сновському Центрі дитячої та юнацької творчості. 
Також замовлені віконні та дверні блоки для капі
тального ремонту Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» 
м.Сновськ. А у Сновській ДЮСШ закінчені роботи 
по улаштуванню ганку, монтується огородження та 
пандус, виготовлено асфальтобетонне вимощення 
з встановленням бетонних поребриків. Розпочато 
роботи по утепленню фасаду приміщення. І у Сно
вському ЦДЮТ демонтована покрівля та розпочато 
роботи по її улаштуванню з використанням сучас
них технологій. А

Юридичні послуги... 
-  у редакції'!

Так, так, саме у редакції нашого «Променя» віднині за
працювала юридична консультація, очолила яку прекрас
ний юрист Ірина Михайлівна Савоста. Посадовець має вищу 
юридичну освіту і понад 15 років досвіду у наданні досудових 
врегулювань спорів громадян, підготовці усних та письмових 
консультацій, складанні юридичних висновків, послуг у сфері 
корпоративного права, вирішенні спорів громадян (сімейних, 
земельних, цивільних) тощо.

Отже, звертайтеся, шановні, і ви точно не пошкодуєте. Те
лефони для довідок: (067)7514511, 2-39-99, вул.Залізнична,4.
І ■ ■

Запрошуємо 13 жовтня на урочисті збори 
та святковий концерт з нагоди Дня захисни
ка Украї ни, Дня українського козацтва (на 
13-у годину до Будинку культури).________ ^
МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА. Гарантія. Якість. 
Найкращі ціни. Розстрочка. Тел.(096)944-33-84, Щорс.
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Коли серця торкаються сердець
(Закінчення. Початок на стор. 1).
Головні з них -  законодавчі колізії, 

скачки зі змінами цін і зарплат, відсут
ність фахового рівня працюючих. Щ о
правда, послухавши далі невтомного 
директора училища Ларису Дубину, 
всі обнадійливо посміхнулися: вона 
трішки розкрила завісу перспектив 
очолюваного закладу, які, на її погляд, 
призведуть до вирішення тих питань, 
які сьогодні стоять і перед пані Са-

картоплю у чавуні.
Старався провідник 

«партизанської екскурсії» 
Денис Дрозд, вкладала 
увесь запал у зустріч не
втомна її сценаристка Ва
лентина Спасік, заводив 
на ліричний лад і душевну 
ностальгію Леонід Корінь. 
Його співочий сильний

мусенко, і перед пані Скідан, і перед іншими керівниками 
малого бізнесу. Точніше кажучи, Лариса Олексіївна виголо
сила прагнення свого колективу стати навчальним центром, 
що проводив би перепідготовку потрібних кадрів для різних 
сфер народного господарства.

Провела зустріч у Сновську головна жінка області, така 
симпатична і уважна Ірина Василівна Дорожкіна. Із нею, як 
із сонечком, хотілося говорити й говорити, думати наперед, 
усміхатися. І густий дощ, що лив у Сновську, немов із відра, 
зовсім не був перешкодою для цього спілкування. Під ним 
далі всі залюбки переглядали витвори мистецтва у локомо
тивному депо «Сновськ» (начальник - Віталій Зайончков- 
ський), про які розказувала тамтешній екскурсовод Анна По
люшко, під ним всі бадьоро їхали до музейного комплексу 
«Лісоград», що, на перший погляд, знаходиться майже на 
краю світу, у темному-темному лісі. Там все у свої руки взяли 
сільські працівники музею: і презентацію літературно-музич
ної композиції, і екскурсію землянками і все інше. Приміром, 
куліш зварили такий, що слинка текла, і налисники негірші, і

Ірина Дорожкіна: «Ми просто живемо і діємо за 
законами Божими і людськими. А це в наш час -  нео
ціненний скарб».

«У ці осінні золоті д н і жінки говорять світові без
ліч добрих слів і надсилають йому море позитивної 
енергетики. Нехай наші слова подвоюються, потро
юються, досягаючи вершинного злету».

голос чіпляв «за 
живе» кожне 
присутнє у «Лі- 
сограді» серце, 
кожну душу.

А коли настав 
момент черні
гівській делега
ції від’їжджати, 
небо враз по
світлішало, дощик зупинився, даючи можливість усім все роз
гледіти і осмислити.

Прощатися нікому явно не хотілося, навпаки, на ходу ви
зрівали нові задуми на нові поїздки. І це не дивно, бо, як ска
зали голови нашої РДА, міста й райради Валерій Радібеда, 
Олександр Медведьов, Ніна Кухаренко -  таких щирих і пра
цьовитих людей, як на нашій поліській землі навряд чи десь 
ще побачиш.

P.S. Важко було б цей захід організувати без під
тримки постійних добродійників - Григорія Божка, 

Володимира Жолобецького, Олександра Веселого, 
Олександра Кирилюка, Михайла Булденка та інших, 
чиї  серця завше відкриті для тепла і любові. З роси й

води вам, дорогі!
Олена КОМПАНЕЦЬ 

Фото автора

В ОЧІКУВАННІ ЗМІН

Уряд забезпечиїь виплаїи
підвищених пенсій вже у жовтні

Майже 9 мільйонів пенсіонерів 
отримають підвищені пенсії. Надалі 
вони будуть перераховуватися автома
тично в залежності від інфляції та росту 
заробітної плати.

Верховна Рада України 3 жовтня 
підтримала урядову пенсійну реформу 
і ухвалила в цілому законопроект «Про 
внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо підвищення пенсій» 
№ 6614. Після підписання документу 
Президентом Уряд зможе розпочати 
виплати підвищених пенсій, які пенсіо
нери отримають вже в жовтні.

Урядова реформа передбачає 
п ’ять головних кроків. Вона усуває дис
кримінацію за роком виходу на пенсію. 
З 1 жовтня пенсії будуть перераховані 
відповідно до зростання середньої за
робітної плати. Такого перерахунку не 
здійснювали п ’ять років. Тому розмір 
виплат за однакової кількості страхо
вого стажу та заробітку у пенсіонерів, 
які вийшли на пенсію в різні роки, може 
відрізнятися в 2,5 раза. Також з 1 жов
тня, а не з грудня, як передбачає закон 
про бюджет на 2017 рік, буде збільше
но мінімальну пенсію — до 1452 гри
вень. Як результат — зростання виплат 
цьогоріч торкнеться майже 9 мільйонів 
пенсіонерів з-поміж 12 мільйонів.

Надалі пенсії будуть перерахову
ватися автоматично в залежності від 
зростання зарплат та інфляції. Рефор
ма встановлює однакові для всіх умови 
призначення пенсій. Вони призначати
муться в залежності від стажу і розміру 
заробітної плати. З 1 жовтня буде ска

совано 15% зниження пенсій тим, хто 
продовжує працювати.

Завдяки реформі буде ліквідовано 
дефіцит Пенсійного фонду України. У 
цьому році він становить 141,3 мільярда 
гривень (майже половина від потреби). 
При цьому майже 80% пенсіонерів жи
вуть за межею бідності. Уряд ставить за
вдання: до 2024 року зробити Пенсійний 
фонд бездефіцитним. Це означає, що у 
Фонду з ’являться можливості інвесту
вати в підвищення пенсій. А відтак, і в 
якість життя українських пенсіонерів.

При доопрацюванні урядового за
конопроекту в документ внесені правки, 
які посилюють соціальний захист людей 
праці. Зокрема, закон дозволяє з 1 січня 
2028 року призначати пенсії незалежно 
від віку особам, які мають 40 і більше ка
лендарних років страхового стажу. Тобто 
ті, хто має великий страховий стаж, змо
жуть виходити на пенсію раніше 60 років. 
Підприємці зможуть розраховувати на 
призначення пенсії в 60 років завдяки за
рахуванню до страхового стажу підпри
ємницької діяльності, яка здійснювалася 
у період по 31 грудня 2017 року.

Вже з 1 січня 2019 р. буде запрова
джено другу складову системи пенсій
ного забезпечення — накопичувальну 
систему загальнообов’язкового дер
жавного пенсійного страхування, що 
забезпечить більш високі пенсійні ви
плати у майбутньому.

За повідомленням Департамен
ту інформації та комунікацій з гро
мадськістю Секретаріату Кабінету 

Міністрів України

Телефонний зв'язок
10 жовтня з 8 до 10 год. відбудеться прямий телефонний 

зв ’язок голови РДА РАДІБЕДИ Валерія Васильовича з на
селенням .району.за .тел..  2-,13-33

іийі

ЗАПИТАННЯ ДО ВЛАДИ
По вулиці Лермонтова колодязі в авар ійном у стані. Коли  

міська рада має намір засипати їх, адже вони створюють 
загрозу для дітей? І коли буде відремонтована зупинка в 
кінц і вулиці Партизанської?

Г. ІСАЧЕНКО, депутат IV, V скликань 
* * *

Хотілося б, аби нарешті наш і відповідальні особи звер 
нули увагу на д ілянку дороги  м іж  Гвоздиківкою й Заріччям. 
Там нема живого місця, там замість твердого покриття одні 
вибо їни  й тріщини. Автівки тією дорогою  трясуться, немов у  
лихоманці. Л ю ди були б дуж е вдячні за ремонт -  будь-який!

З повагою від імені гвоздиківців Валентина 
і Володимир КУЛІНІЧІ.

Г (Виріжте, заповніть розбірливо, об ов 'язково ''̂
вкажіть П.І.Б., адресу, контактний телефон і на
дішліть на адресу редакції газети «Промінь»: 
м .Сновськ, вул.Залізнична,4.).

L ___ і
ЛИСТ-ПОДЯКА

Спасибі за допомогу
23 вересня у Смячі відбувся День села. Захід вийшов кра

сивим, насиченим історією і сучасністю. Свої роботи демонстру
вали визнані народні умільці-вишивальниці, варилися куліш, 
пельмені і коронна смяцька страва -  смажені огірки, співали 
артисти з ансамблю «Калина», звучало багато теплих поздоров
лень і вручались подарунки. Організатори дійства, особливо в.о. 
старости Тетяна Лисенко від душі дякують усім учасникам свя
та і особливо спонсорам -  пп Григорію Корнієнку, Володимиру 
Шевченку, Михайлу Бодяку, Сергію Аніщенку, Михайлу Циганяку, 
землячці Аллі Лапі. Уклінно дякують міській раді (особисто голові 
Олександру Медведьову). Без них свято б просто не відбулося.

СПОРТ

Кікбоксинг

ДО УВАГИ 
БЕЗРОБІТНИХ!

Ви маєте можливість безкоштов
но навчатися англійській мові (онлайн) 
завдяки соціальному проекту «Лінг- 
ва. Скілз» (Lingva.Skills) www.lingva.ua.

Для цього необхідно зробити кіль
ка кроків: 1. Звернутися до центру за
йнятості, де ви зареєстровані як без
робітний, з проханням включити вас 
до програми безкоштовного навчання 
англійській мові за проектом «Lingva. 
Skills». 2. Надати свою електронну адре
су та ПІБ вашому особистому консуль
танту -  фахівцю з працевлаштування. 
Для реєстрації рекомендується вико
ристовувати електронну пошту gmail. 
com, ukr.net, bigmir.net, yahoo.com, 
outlook.com, i.ua або інші пошти укра
їнських провайдерів. 3. Приблизно че
рез тиждень отримати від особистого 
консультанта персональний пароль для 
входу в систему. 4. Зайти на www.lingva. 
ua з власного комп’ютера та в розді
лі «Як навчатись» увійти в систему. 5. 
E-mail та пароль вводити з врахуван
ням регістру та мови! 6. Пройти на
вчання на сайті Lingva.Skills (www.lingva. 
ua). Навчання доступне у будь-який 
зручний для вас час. Ви самі коригуєте 
час та темп навчання. Базовий рівень 
знань англійської мови не має значення. 
7. Всі, хто пройшов навчання (рівень А1- 
А2), отримують сертифікат.

Додаткову інформацію щодо мож
ливостей навчання на базі онлайн плат
форми «Lingva.Skills» можна отримати 
у Сновському районному центрі зайня
тості за адресою: м.Сновськ, вул. Петра 
Сагайдачного, 1 а або за телефоном 
2 -  12 -  00.

Р.Аникієнко, 
директор РЦЗ

Одинадцять вихованців ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Ко
лос» тренера-викладача Олександра Анатолійовича Закрев- 
ського взяли участь у змаганнях відкритого Кубка м.Чернігів з 
кікбоксингу, який проходив з 28 по 30 вересня.

Перші місця у своїх вагових категоріях вибороли Сергій 
Парфенюк, Данило Онацький, Максим Кожан, Геннадій Білий. 
На другу сходинку п’єдесталу вийшли Кирило Артеменко, Єв
ген Акуленко, Владислав Дятел, Богдан Ісаченко, а Кирило Ба
бич, Данило Кононевич та Костянтин Погорілко посіли треті 
місця у своїх вагових категоріях. До речі, сім учнів змагалися у 
двох вагових категоріях для лайт-контакта і хард-боксингу і всі 
посіли призові місця. У загальному підсумку команда ДЮСШ 
завоювала третє місце і нагороджена кубком.

Дирекція та учасники змагань на чолі з тренером дуже 
вдячні обласному депутату Г.Н. Божку за надану матеріальну 
допомогу.

Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»

Сновська міська рада оголошує конкурс на заміщення 
наступних вакантних посад

Головний спеціаліст відділу господарського забезпечен
ня. Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного профе
сійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навики роботи на 
комп’ютері та оргтехніці, стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або державній службі не менше 1 року чи 
стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років.

Провідний спеціаліст юридичного відділу (на період декрет
ної відпустки основного працівника). Вимоги до кандидатів: повна 
вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне володіння дер
жавною мовою, навички роботи на комп’ютері та оргтехніці, стаж 
роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та 
державній службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших 
сферах управління не менше 2 років.

Провідний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та
звітності (на період декретної відпустки основного працівника). 
Вимоги до кандидатів: повна вища освіта відповідного професій
ного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 
спеціаліста, вільне володіння державною мовою, навички роботи на 
комп’ютері та оргтехніці, стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування та державній службі не менше 1 року, або 
стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Провідний спеціаліст архівного сектору. Вимоги до канди
датів: повна вища освіта відповідного професійного спрямування 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, вільне 
володіння державною мовою, знання основних принципів роботи 
комп’ютера та відповідних програмних засобів,стаж роботи за фа
хом на службі в органах місцевого самоврядування та державній 
службі не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах 
управління не менше 2 років.

Спеціаліст загального відділу. Вимоги до кандидатів: базова 
вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо- 
кваліфікаційним- рівнем бакалавра, вільне володіння державною мо
вою, знання основних принципів роботи комп’ютера та відповідних 
програмних засобів, стаж роботи за фахом на службі в органах міс
цевого самоврядування або державній службі не менше 1 року, або 
стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опу
блікування цього оголошення за адресою: м. Сновськ, вул. Банкова, 5, 
тел. 2-10-81. Додаткова інформація щодо переліку документів, необ
хідних для участі у конкурсі, основних функціональних обов’язків, роз
міру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання за
конодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень 
тощо, надається відділом організаційно-кадрової та інформаційної 
роботи за вищевказаною адресою та телефоном. р
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