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⁕ Об’єднання дає силу ⁕

ВажлиВі рекомендації 
щодо профілактики 
коронаВірусу

медичне обслугоВуВання 
у ноВоВолинській цмл

Телефони для довідок: 

сільський голова 
Іванчук Іван Іванович  

096 637 95 38

секретар ради 
Касянчук Олена Леонідівна  

097 035 95 80

заступник голови з гуманітарних питань 
Гресь Галина Федорівна  

098 207 07 03

керуюча справами (секретар) виконкому 
Карпюк Євгенія Михайлівна 

067 712 24 43

керівник Центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП)

Грицик Тарас Романович  
098 954 33 96

Начальник відділу земельних відносин, 
комунальної власності, містобудування, 

архітектури, соціально-економічного
розвитку та інвестицій 

Кирпичов Богдан Євгенович  
 097 748 47 52

директор Центру надання соціальних
послуг (ЦНсП)

Костецька Мар’яна Василівна
097 856 04 46

Придбати та одягнути маску повинен будь-
який хворий з проявами кашлю, чхання, нежиттю 
або підвищеної температури.

У разі виявлення в себе чи своїх рідних сим-
птомів ГРВІ (температура, чхання, кашель, лихо-
манка, сльозотеча) залишайтеся вдома та одразу 
телефонуйте до свого сімейного лікаря, педіатра, який Вас проконсультує  стосовно подальших 
дій. Мобільний номер телефону лікаря вказаний у Вашій декларації.

В разі відсутності декларації або лікар не відповідає, рекомендуємо телефонувати на цілодо-
бову гарячу лінію за номерами: 063-374-92-07,  096-089-81-22. Бережіть себе та своїх близьких!

Литовезька сільська рада та Новово-
линська центральна міська лікарня укла-
ли договір про медичне обслуговування 
населення Литовезької ОТГ у 2020 році.

В плановому порядку (дЕННИЙ сТА-
ЦІОНАР, але не прийом у поліклініці!) на-
дається медична допомога за профілями: 
терапевтичний, інфекційний, хірургічний, 
урологічний, офтальмологічний, отола-
рингологічний, травматологічний, невро-
логічний, педіатричний, дитяче відділен-

ня), акушерсько-гінекологічний (ведення 
пологів, патологія вагітності).

В амбулаторно-поліклінічному по-
рядку надається медична допомога щодо 
ведення (облік) вагітності в «жіночій кон-
сультації»: амбулаторної консультатив-
но-лікувальної допомоги лікарями спе-
ціалістами: офтальмологом, кардіологом, 
отоларингологом, урологом, травматоло-
гом, дитячим неврологом (при наявності 
направлення сімейного лікаря).

У зв’язку з оголошенням карантину 
на території Литовезької об’єднаної те-
риторіальної громади (ОТГ) Литовезька 
сільська рада припиняє  прийом громадян 
з особистих питань керівниками структур-
них підрозділів виконкому сільської ради 
до 24 квітня включно!

На період карантину з приводу невід-
кладних питань просимо контактувати за 
допомогою мобільного зв’язку з керівни-
ками структурних підрозділів та за допомо-
гою електронної пошти lytov-rada@ukr.net.

Тимчасове обмеження введено задля 
упередження можливого розповсюдження 
коронавірусу по території України і захисту 
здоров’ я громадян. 

Просимо віднестися з розумінням до 
ситуації, яка склалася!

Мийте руки з милом та будьте здорові!

оголошено карантин
на ТериТорії 

лиТовезької оТГ
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101-й день народження ВідзначиВ 
шалапай іВан сидороВич 

жиТель села лиТовеж

101-й день народження відзначив 15 
березня 2020 року найстарший житель села 
Литовеж Литовезької громади, Шалапай Іван 
Сидорович. Представники Литовезької сіль-
ської ради та учасники художньої самодіяль-
ності Будинку культури села Литовеж приві-
тали ветерана та побажали міцного здоров’я, 
радості від життя та підтримки оточуючих!

Шалапай Іван сидорович 15.03.1919 року 
народження. Інвалід війни І групи, учасник 
бойових дій. «В 1940 році забрали до війська. 
У 1943 році на фронті під сталінградом воював 
до переломного періоду у війні, коли німецькі 
війська почали відступати. Під сталінградом 
був контужений, 6 місяців лікувався в госпі-
талі. з 22.06.1941р. по 03.09.1945р. перебував 
на війні в Японії. Через 6 місяців служби, піс-

Уже стало традицією на початку березня на базі кз заболотцівський ліцей проводити турнір 
з волейболу на кубок голови Литовезької громади. У змаганнях прийняли участь 6 команд: «Лі-
цей: хлопці», «Ліцей: дівчата», «заболотці Ч», «заболотці Ж», «заставне» та «Педагоги».

Волейбольні поєдинки були цікавими, динамічними, захоплюючими та емоційно напруже-
ними. У результаті кубок здобула команда «заболотці», другими були волейболісти із села 
заставне, третє місце отримала команда «Ліцей: хлопці», четверте – «Педагоги».

Призерів змагань було відзначено грамотами та солодощами.

змагання з Волейболу 
у литоВезькій громаді

25 березня 2020 року Урядом прийнято 
постанову Кабінету Міністрів України за № 
247 від «Про особливості надання житлових 
субсидій»,  якою передбачено:

 - заборону припинення під  час  карантину  
призначених житлових субсидій,  за винятком 
випадків, коли унеможливлюється їх надання;

- призначення  у  травні  2020  року  житло-
вої субсидії  на  наступний період усім одер-
жувачам, які її отримували в опалювальному 
періоді 2019 - 2020 років, без їхніх звернень;

- врахування до доходу осіб, звільнених з 
роботи під час карантину відповідно до пунк-
ту 1 частини першої статті  40  кодексу  законів  
про  працю України,  які зареєструвалися в 
службі зайнятості,  допомоги  по  безробіттю 
замість заробітної плати, яку вони отримува-
ли за попереднім місцем роботи;

- відтермінування до закінчення каран-

ЦенТр надання адмінісТраТивних послуГ лиТовезької сільської ради інформує

Тривають роботи з поточного серед-
нього ремонту автомобільної дороги 
загального користування державного 
значення Р-15 ковель – Володимир-Во-
линський – Червоноград – Жовква на ді-
лянці км. 80+000 – км. 89+514. служба ав-
томобільних доріг у Волинській області 
стартувала від межі з Львівською областю 
і рухається у напрямку Нововолинська. 
замовник: служба автомобільних доріг у 
Волинській області. Підрядник: товарис-
тво з обмеженою відповідальністю (ТзОВ 
– ред.) «Автомагістраль-Південь».

У період проведення ремонтних 
робіт проїзд транспорту цією ділянкою 
автошляху буде частково обмежений і 
здійснюватиметься в реверсному режимі 
почергово однією зі смуг руху, - повідом-
ляє служба автомобільних доріг у Волин-
ській області.

служба автомобільних доріг у Во-
линській області просить користувачів 
доріг з розумінням ставитись до тимча-
сових незручностей, що виникають у 
місцях проведення дорожніх робіт, та 
закликає неухильно дотримуватись 
вимог тимчасових схем організації до-
рожнього руху на ділянках, що ремон-
туються, бути максимально уважними, 
обережними та відповідальними!

до уВаги учасникіВ 
дорожнього руху

про особлиВості надання житлоВих 
субсидій у період карантину

ля вибуху атомної бомби 
на Хіросімі, погрузили в 
ешелони і відправили на 
Брест. звільнився 9 трав-
ня 1946 року», – каже Іван 
сидорович.

Одружився з Афа-
насією кузьмівною, з 
якою прожив 58 років. 
Має доньку Галину, внуків 
Валентину та Івана, прав-
нуків дмитра та Яна.

Працював слюсарем на 3 шахті м. Ново-
волинська, потім – 7–й та 9-й, всього 58 років 
стажу. Після виходу на пенсію працював 
підвізником на фермі та на скирдовці соломи 
в колгоспі.

Приємно констатувати, що в нашій гро-
маді мешкають люди такого віку, які є носіями 
життєвої мудрості, традицій, умінь. Обов’язок 
громади – шанувати таких людей і всіляко під-
тримувати!

тину зміни базової норми плати за житлово-
комунальні послуги отримувачами житлової 
субсидії з 15 % до 20 %, яку було передбачено  
з  травня 2020 року,  відповідно  до  постанови  
кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2019 
року за № 878;

- збільшення на 50 % соціальних норма-
тивів користування окремими комунальними 
послугами в місяцях дії карантину.

Оскільки карантин установлено на всій те-
риторії України з 12 березня 2020 року, збільшені 
соціальні нормативи споживання комунальних 
послуг будуть застосовані при розрахунку суб-
сидій починаючи з березня 2020 року.

Враховуючи зазначене, у квітні поточно-
го року органами соціального захисту насе-
лення буде проведено перерахунок розміру 
житлових субсидій за березень без звернень 
громадян.
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Вітання сільського голоВи 
зі сВітлим христоВим Воскресінням!

Шановні жителі Литовезької об’єднаної територіальної громади: 
сіл Литовеж, заболотці, Біличі, заставне, Мовники та кречів.

колодій – одне з найулюбленіших українсь-
ких свят. Цілий тиждень масових розваг та ве-
селощів припадає на останній тиждень перед 
початком Великого посту. Людям дуже хотілося 
скоріше провести зиму та зустріти довгоочіку-
вану весну. У перший день – зустріч – зранку жі-
ноцтво збиралося справляти колодку – символ 
продовження роду, частину дерева Життя.

 1 березня у Будинку культури села Лито-
веж відбулося етно-свято «колодко-колодко, 
твоя губа солодка», з метою організації зміс-
товного проведення дозвілля населення, ви-
ховання поваги до народних традицій та їх 
збереження.

керівники Будинків культури Литовезької 
громади організували й забезпечили участь 
колективів у масово-культурному заході «ко-
лодка-колодка, твоя губа солодка».

На етно-свято були запрошені почесні 
гості: заслужений діяч мистецтв України, фоль-
клорист, провідний методист народної твор-
чості, науково-методичного центру культури, 
викладач-методист Волинського державного 
училища культури і мистецтв імені стравінсь-

«колодко-колодко,
тВоя губа солодка»

Щороку в Україні відзначають 
Шевченківські дні 9 і 10 березня, які 
припадають на роковини народження 
і смерті Тараса Шевченка. Цього року 
Україна відзначає 206 річницю з дня 
народження великого українського 
поета. споконвіку щедрою і благосло-
венною була українська земля, бо на 
ній народжувалися люди, перед генієм 
котрих схиляється світ. І найперший 
серед них – Тарас Шевченко, велетень 

духу і співець народної свободи.
світла постать Тараса Григоро-

вича з його беззавітною любов’ю до 
народу, до своєї Батьківщини мала і 
матиме величезний вплив, викликала 
і викликатиме щире захоплення в усі 
часи. Його ім’я органічно вплелося в 
історію та культуру не тільки українсь-
кого народу. Воно знане далеко за ме-
жами рідного краю.

У закладах освіти та культури Ли-
товезької гро-
мади відбулися 
літературні го-
дини, святкові 
лінійки, пое-
тичні читання 
до 206-ї річниці 
від дня народ-
ження Тараса 
Шевченка. При-
гадали основні 
віхи життєвого 
шляху письмен-
ника, декламу-
вали поезії, а та-
кож вшанували 
пам’ять Велико-
го кобзаря.

нас єднає шеВченкоВе слоВо

кого – Ірина станіславівна Хмілевська, а та-
кож Юлія сільвестрівна Приймачук,завідувач 
відділу організаційно-методичної та культур-
но-просвітньої роботи.

На святі відбувалися народні гуляння за 
різними традиціями: співи, розваги, часту-
вання різноманітними смаколиками, які при-
готували господині з Литовезької громади, а 
також традиційне встановлення опудала ко-
лодія і його спалювання.

до центральної садиби Литовезької гро-
мади на свято завітали фольклорні колек-

тиви із заставного, заболотців, Мовників, 
Біличів, Милятина, старої Лішні, Павлівки 
та Жашкович. Усіх учасників нагородили по-
чесними грамотами.

У програмі свята були пісенні та жартів-
ливі виступи колективів, конкурс на кращу 
колодку від колективу. Місцеві жителі та гості 
свята брали участь у  розважальних конкур-
сах з призами, а щоб отримати подарунки, ви-
биралися вгору по дерев’яному стовпі.

Жителі та гості свята отримали море пози-
тивних емоцій, запал енергії та гарний настрій.

Йому могло б виповнитися 
33 роки, Якобчук Володимир 
Вікторович, Герой України, 
уродженець села Литовеж, ім’я 
якого гордо носить комуналь-
ний заклад «Литовезький ліцей 
імені Володимира Якобчука»...

Якобчук Володимир Вікто-
рович – головний сержант взво-

ду - командир відділення 87-го окремого аеромобільного 
батальйону 80-ї окремої аеромобільної ордена Червоної 
зірки бригади Високомобільних десантних військ зброй-
них сил України, молодший сержант.

з травня 2014 року брав участь в антитерористичній 
операції на сході України. 17 червня 2014 року з міста 
Щастя Луганської області на трьох бронетранспортерах 
БТР-80 виїхала група бійців 2-ї роти 87-го окремого аеро-
мобільного батальйону, до складу якої входив молодший 
сержант Якобчук, для надання допомоги бійцям добро-
вольчого батальйону «Айдар», які вели бій з російсько-те-
рористичними угрупуваннями. В районі селища Металіст 
слов‘яносербського району Луганської області група де-
сантників потрапила у засідку. Унаслідок бою 9 військо-
вослужбовців загинуло, в тому числі молодший сержант 
Якобчук. 22 червня 2014 року похований на кладовищі 
села Литовеж Іваничівського району.

Герої не помирають!

В цей благословенний час дозвольте привітати Вас зі святом світлого Христового Воскресін-
ня! У житті кожного Великдень – свято особливе та довгоочікуване. Воно дає нам віру у пере-
могу добра і справедливості над зневірою та безнадією. Бажаю Вам міцності духу, наснаги, сил, 
наполегливості, світлих помислів для утвердження передусім миру і злагоди в нашій державі. 

Нехай цей великий день дарує Вам щастя, любов, здоров’я, родинне тепло та душевну ве-
лич. Бажаю, щоб Ви та Ваші рідні у ці весняні дні відчули повноту життя, щедроти української 
землі та родинне тепло. Нехай Господь дарує вам любов, радість, мир та злагоду на довгії літа. 

Усім здоров’я, добробуту й успіхів у добрих ділах!

Христос Воскрес!  Воістину Воскрес!               Іван Іванчук,  Литовезький сільський голова



Цьогоріч уже втретє відбувся конкурс на визначення кращих ініціатив жителів Литовезь-
кої ОТГ на 2020 рік, який фінансується за рахунок коштів бюджету Литовезької сільської ради 
при дольовій участі учасників. Таку практику розпочали у 2018 році.

будьте сВідомими громадянами! 
усі Ті, хТо повернувся із-за кордону Та порушив умови 

самоізоляЦії караТимуТься шТрафом  від 17 до 34 Тис. Грн. 

люди, котрІ знають таких осІб можуть повІдомити 
литовезьку сІльську раду та полІцІю. дотримуйтеся умов 

самоІзоляцІї! бережІть себе та оточуючих!

комунальне підприємство «комунальне 
господарство Литовезької сільської ради» 
повідомляє жителів громади, які користу-
ються послугами кГ про зміну реквізитів 
оплати за комунальні послуги (централізо-
ване водопостачання та вивіз сміття).

для проведення оплати необхідно за-
повнити реквізити платежу:

МФО: 303398
ЄДРПОУ: 42020417
Номер рахунку отримувача: 
UA603033980000026003300720766
Отримувач платежу: 
КП «КГ Литовезької сільської ради». 

Призначення платежу: оплата за вивіз 
ТПВ та за водокористування.

Оплату можна провести через поштові 
відділення «Укрпошти» в с. Литовеж, с. за-
болотці та с. Мовники, через термінал са-
мообслуговування в банку або мобільний 
додаток «Приват24».

Втретє ВідбуВся конкурс проектіВ 
литоВезької отг

Метою Програми є підтримка громадських ініціатив, які спрямовані на розвиток активної 
участі громадян для спільного вирішення соціально важливих проблем.

Максимальна вартість (бюджет) реалізації одного проекту від ініціативної групи не пере-
вищувала 25 тисяч гривень. співфінансування учасників у розмірі не менше 10 % від загаль-
ної вартості ідеї.

з 21 січня до 18 лютого 2020 року тривав прийом анкет з описом запланованих ініціатив. 
Протягом даного періоду учасники подали разом 6 ініціатив.

1 квітня 2020 року кабінетом Міністрів 
України ухвалено постанову «Питання 
підвищення пенсійних виплат та надан-
ня соціальної підтримки окремим кате-
горіям населення у 2020 році», яка пе-
редбачає збільшення пенсійних виплат 
таким категоріям:

- пенсіонерам, яким виповнилося 80 
років та у яких розмір пенсії не перевищує 
9205 гривень, буде встановлено щомісяч-
ну компенсаційну виплату до пенсії в роз-
мірі до 500 грн. Якщо пенсіонеру випов-
нюється 80 років після 1 квітня 2020 року, 
така компенсаційна виплата буде встанов-
люватись з дати досягнення такого віку;

- старшим 80 років жінкам зі страхо-
вим стажем 20 років і більше,  чоловікам, 
зі стажем 25 років і більше, встановлюєть-
ся мінімальна пенсія 2600 гривень;

Виплату пенсій для цих категорій 
громадян буде розпочато щонайпізніше 
7 квітня поточного року.

крім цього, у квітні 2020 року, для 
пенсіонерів, які отримують пенсію в роз-
мірі менше 5000 гривень передбачено 
виплату одноразової грошової допомоги 
в сумі 1000 грн. Виплата допомоги буде 
невідкладно розпочата після внесення 
змін до закону України «Про державний 
бюджет України на 2020 рік.

Також уже визначено дату проведення 
індексації пенсій у 2020 році – 1 травня.

з 1 травня 2020 року особам, які ма-
ють тривалий страховий стаж (30 і більше 
років жінки та 35 і більше років чолові-
ки) встановлюється мінімальна пенсійна 
виплата 2100 гривень;

Усі перерахунки будуть проведені авто-
матично за матеріалами пенсійних справ. 
звертатись до структурних підрозділів 
Головного управління Пенсійного фонду 
України у Волинській області з заявами про 
проведення перерахунків не потрібно!

за умоВами програми кошти можуть бути Використані 
на такі цілі як: 

Якщо у Вас є їдеї до наповнення газети, 
чи Ваші близькі, рідні мають надзвичайний 
талант  або досягнення, напишіть нам на 
email: editor.lotg@gmail.com і ми розповімо 
про них у наступних випусках інформацій-
ного бюлетня Литовезької громади.

Приймаємо оголошення від приватних 
осіб, які не надають послуг, не займаються 
комерційною чи посередницькою діяль-
ністю, а також оголошення про продаж-
купівлю, в яких вказано назву одного това-
ру та його конкретні характеристики.

благоустрій вулиць та зон відпочинку

на засіданні, яке Відбулося 20 лютого 2020 року, конкурсна
комісія Вирішила погодити 6 ініціатиВ, а саме:

Вітаємо переможців та бажаємо успішної реалізації запланованих проектів!

підВищення 
пенсійних Виплат 

з кВітня

до уВаги мешканціВ литоВезької громади!

покращення умов проживання людей з 
обмеженими фізичними можливостями та сімей, 
які опинились у важких життєвих обставинах

організація дозвілля

покращення екологічної ситуації

розбудова, збереження та відновлення історично-
культурної спадщини територіальної громади

литовезька отг офлайн: інформування усіх верств 
населення про зміни в громаді, с. литовеж

облаштування міні-футбольного поля на території 
села біличі литовезької сільської ради с. біличі

стадіон мрії с. мовники

створення молодіжного простору с. заставне

озеленення пришкільної території кз «литовезький 
ліцей імені володимира якобчука», с. литовеж

відновлення пам’ятників великої вітчизняної 
війни та упорядкування території навколо них, 
с. литовеж та с. шихтори

до слова, кП «кГ Литовезької сільсь-
кої ради» повідомляє, що жителі, які ще не 
уклали договори на послуги з вивезення 
сміття, можуть звернутися до директора 
кП «кГ Литовезької сільської ради», до ста-
рост відповідних старостинський округів та 
заключити їх. Місцеві можуть звернутися в 
приміщення Литовезької амбулаторії за ад-
ресою: вул. Лесі Українки, 23 (вхід з лівого 
боку будівлі).

Режим роботи: понеділок - п’ятниця з 
8.00 до 17.00, обідня перерва з 13.00 до 14.00. 
довідки за телефоном: +38 097 359 23 31 ди-
ректор Глушнюк Юрій Олександрович. спо-
живачам, які не провели повного розрахунку 
за наданні їм послуги, в подальшому надання 
послуг буде призупинено з прийняттям мір 
відповідно до діючого законодавства

Просимо усіх, хто користується послу-
гою з вивезення сміття проводити регуляр-
ну оплату за надані послуги.

Будьмо чистими, як в душі, так і в дворі!
затВерджено графік ВиВозу тВердих побутоВих ВідходіВ на 2020 рік. 

ВиВіз тпВ здійснюється з 9 години ранку щомісяця.

ЛиТОВеж  перша середа 

ЗаБОЛОТцІ   перший четвер 

БІЛичІ   перший четвер 

ЗаСТаВне   перша п‘ятниця 

МОВниКи   перший вівторок 

КРечІВ  перший вівторок

до уВаги жителіВ 
громади!

Головний редактор:  Ольга Пашко.  email: editor.lotg@gmail.com


