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⁕ Об’єднання дає силу ⁕

В межах проекту “Відновлення музею 
– запорука розвитку місцевого туризму”, в 
селі Литовеж завершені ремонтні роботи 
місцевого музею.

Метою проекту є підвищення рівня 
розвитку місцевого туризму шляхом від-
новлення діяльності музею, що дасть змо-
гу зберегти багаті надбання навколишніх 
сіл громади, створить унікальний простір, 
де місцеві жителі, гості з навколишніх сіл 
та міст, туристи зможуть збагатитися істо-
ричними фактами про минуле місцевості 
не лише навколо Литовежа, а й держави 
Україна в цілому.

Проект реалізується громадською ор-
ганізацією “Побужжя” завдяки підтримці 
в рамках конкурсу грантів за проектом 
“Участь в дії: практики взаємодії влади та 
громади”, який впроваджується громад-
ською організацією “Розвиток Волині” та 
фінансується в рамках Фонду підзвітності 
Міністерства закордонних справ Нідер-
ландів.

24 грудня 2020 року відбулося офіційне 
відкриття Музею історії села Литовеж, 
на якому були присутні доцент кафедри 
історії України та археології ВНУ ім. Лесі 
Українки - Дмитро Панишко, сільський го-
лова Литовезької сільської ради - Олена 
Касянчук, директори шкіл, педагоги, та 
місцеві мешканці.

Благоустрій вулиць, зон відпочинку 
(встановлення обмежувачів руху транс-
порту, встановлення інформаційних 
покажчиків, облаштування майданчи-
ків для встановлення контейнерів для 
збору твердих побутових відходів, озе-
ленення та освітлення території тощо).

Покращення умов проживання лю-
дей з обмеженими фізичними мож-
ливостями та сімей, які опинились у 
важких життєвих обставинах.

Організація дозвілля (проведення 
спортивно-масових заходів, конкурсів, 
концертів, святкування ювілейних дат, 
облаштування ігрових та спортив-
них майданчиків для дітей та молоді, 
підвищення рівня інформування насе-
лення Литовезької громади, культур-
но-мистецькі заходи, підтримка твор-
чої та обдарованої молоді тощо).

Покращення екологічної ситуації 
(створення нових зелених зон, об-
лаштування годівничок для птахів 
та шпаківень, встановлення смітни-
ків, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
тощо).

Розбудова, збереження та віднов-
лення історично-культурної спад-
щини територіальної громади (оз-
накування, ремонт та реставрація 
пам’яток архітектури, встановлен-
ня інформаційних таблиць, відрод-
ження місцевих народних традицій 
та свят тощо).

Інші суспільно-корисні соціальні 
проекти.

Джерела фінансування програми

Детальнішу інформацію щодо форми заявки 
ви можете знайти на нашому сайті https://lotg.gov.ua/

Фінансування місцевих 
ініціатив здійснюється за 
рахунок коштів бюджету 
сільської ради при 
дольовій участі учасників.

Максимальна вартість 
(бюджет) реалізації однієї 
ініціативи від Литовезької 
сільської ради не повинна 
перевищувати 25 тис. грн.

Співфінансування 
учасників у розмірі
не менше 10 % від 
загальної вартості 
проекту однієї ініціативи.

ВідноВлення музею – 
запорука розВитку 
місцеВого туризму

розпочато збір ідей на конкурс 
місцеВих ініціатиВ на 2021 рік

програма піДтримки ініціатив жителів литовезької 
територіальної громаДи на 2021 рік (Далі програма) 

спрямована на втілення наступних цілей за напрямами:

заявки приймають до 9:00 год. 17 лютого 2021 року
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Для забезпечення належного захисту 
державою суб’єктів права власності і госпо-
дарювання має бути здійснене відповідне 
оформлення права власності на землю. Части-
ною цієї процедури є присвоєння кадастрового 
номера земельній ділянці. Без нього власник 
земельної ділянки не зможе здійснювати пра-
вочини: продавати, дарувати, здавати в орен-
ду, брати в кредит під її заставу тощо. 

Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області 
передано Литовезькій сільській раді земельні ділянки сільськогос-
подарського призначення державної власності загальною площею 
778,5983 га у комунальну власність на виконання Постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 листопада 2020 року № 1113.

Литовезька громада першою у Волинській області отримала 
земельні ділянки, які знаходяться за межами населених пунктів 
Литовезької сільської ради у комунальну власність.

Власники земельних наділів, які мають 
державний акт на землю «старого» зразка 
мають подбати про присвоєння кадастрово-
го номера. Вирішити своє питання власникам 
«старих» державних актів не вдасться доти, 
доки цей документ правоволодіння на землю 
не буде приведений у відповідність до сучас-
них норм і вимог законодавства у сфері регу-
лювання земельних відносин. 

За період незалежності нашої держави 
та у зв’язку із набуттям чинності Земельного 
кодексу України, громадяни мали змогу при-

до уВаги ВласникіВ земельних ділянок
ватизувати земельні ділянки та відповідно до 
цього видавалися акти на землю трьох зраз-
ків. Якщо ви маєте державний акт виданий з 
2003-го року (зеленого кольору) чи з 2009-го 
року (синього кольору), то можете побачи-
ти на ньому зазначений кадастровий номер, 
а також перевірити наявність інформації на 
публічній кадастровій карті. Особливо акту-
альною перевірка є для власників державних 
актів зеленого кольору, адже у ті роки з ряду 

причин до бази ДЗК (Державного земельного 
кадастру) могла бути внесена не вся інформа-
ція. Ті ж, хто отримав державний акт з 1993-го 
по 2003 рік (червоного кольору) має подбати 
про присвоєння кадастрового номера земель-
ній ділянці. Адже ці акти не внесені в автомати-
зовану систему ведення Державного земель-
ного кадастру, запроваджену у 2002-му році. 

Тому для внесення даних про земельні 
ділянки до Державного земельного кадастру 
(проведення державної реєстрації земельної 
ділянки) їх власникам необхідно звернутися 

до землевпорядної організації та замовити 
розроблення технічної документації із зем-
леустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
на кожну земельну ділянку. 

Відділ земельних відносин, комунальної 
власності, містобудування, архітектури, 
соціально-економічного розвитку та 
інвестицій Литовезької сільської ради

литоВезька
територіальна громада (тг) 

отримала земельні ділянки,
що знаходяться за межами населених 

пунктів у комунальну власність

тів, дитині призначається державна допомога 
в розмірі різниці між визначеним розміром 
аліментів і 50% прожиткового мінімуму для 
дитини відповідного віку.

Утриманням алІментІв пІд час 
карантинУ

- з введенням карантину порядок сплати та 
розмір на законодавчому рівні не змінився;

- сторони мають домовлятись та самостій-
но вирішувати про встановлення або змен-
шення розміру аліментів на період карантину. 
Якщо домовитись не вдається — вирішувати 
питання в суді.

 Декретні непрацюючим
Допомога у зв’язку з вагітністю та поло-

гами надається у розмірі 100% середньомі-
сячного доходу жінки. Для тих жінок, які не є 
найманими працівниками чи підприємцями, 
які сплачують ЄСВ, вона не може бути мен-
шою, ніж 25% розміру прожиткового мініму-
му, встановленого для працездатної особи. 
Право на цю допомогу мають усі жінки, які не 
застраховані в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування.

з 1 грудня зміниВся розмір 
прожиткоВого мінімуму

Така допомога в розрахунку на місяць не 
може бути меншою, ніж 567,50 грн. Мінімаль-
ний розмір усієї такої допомоги, що надаєть-
ся органами управління праці і соцзахисту, 
залежно від тривалості періоду вагітності 
та пологів, з 01.12.2020 р. становитиме:

якщо 126 календарних днів відпустки
— 2383 грн;

якщо 140 календарних днів відпустки 
— 2648грн;

якщо 180 календарних днів відпустки
 — 3405 грн.

 Допомога одиноким матерям
Цю допомогу надають у розмірі, що дорів-

нює різниці між 100% прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку та середньомі-
сячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку 
на одну особу за попередні 6 місяців. Отрима-
ний після ділення дохід необхідно порівняти з 
відповідним прожитковим мінімумом.

З 01.12.2020 р. максимальний розмір допомо-
ги становитиме для дітей:

до 6 років — 1921 грн;
від 6 до 18 років — 2395 грн;
від 18 до 23 років (якщо дитина навчається 
на стаціонарі у ВНЗ) — 2270 грн.

З 1 грудня 2020 року розмір прожиткового 
мінімуму на одну особу становитиме на 
місяць 2189 грн (узагальнений показник).

Для дітей: 
віком до 6 років — 1921 грн;
віком від 6 до 18 років — 2395 грн.

 Аліменти
Розмір аліментів у грудні 2020 року 
становитиме:

для дітей до 6 років — 
не менше 960,50 грн;
для дітей від 6 до 18 років — 
не менше 1197,5 грн.

Якщо зазначений у заяві від працівника 
або у виконавчому листі розмір аліментів 
– менший?

Роботодавець не має права змінити призна-
чену суму аліментів. Тому зацікавлена особа 
має звернутися до суду про перегляд розміру 
аліментів. 

Якщо розмір аліментів, визначений су-
дом, є меншим мінімального розміру алімен-

15 січня 2021 року відбулося третє засідання конкурсної комісії 
з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 
комунального некомерційного підприємства “Литовезька амбула-
торія загальної практики – сімейної медицини” Литовезької сільсь-
кої ради Іваничівського району Волинської області.

Члени комісії заслухали конкурсну пропозицію Іванчука Івана 
Івановича на заміщення вакантної посади директора КНП “Лито-
везька АЗПСМ” Литовезької сільської ради.

Голова конкурсної комісії Киця Роман Андрійович на основі 
заслуханої конкурсної пропозиції і проведеної співбесіди, запро-
понував визнати переможцем конкурсу – Іванчука Івана Івановича. 

Члени комісії підтримали дану пропозицію одноголосно.

обрали директора 
кнп «литоВезька азпсм»
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проВедені заходи до дня пам’яті 
жертВ голодомору

Найжорстокішим злочином комуністичного режиму проти українського народу 
був голодомор 1932—1933 рр. Ця спланована проти українського селянства акція мала 
ліквідувати основу української нації і національного відродження, зруйнувати незалеж-
ні господарства, унеможливити протистояння радянській владі.

Головною причиною голодомору була цілеспря-
мована злочинна політика більшовицького керів-
ництва. Адже харчів у ці роки не бракувало. Проте 
держава конфісковувала у селян більшу їх частину, 
ігноруючи заклики і попередження українських 
представників з міст. Це прирекло мільйони людей 
на смерть від голоду, який неможливо назвати інак-
ше, ніж штучний.

По всій Україні проходять меморіальні заходи. 
КЗ «Литовезький ліцей імені Володимира Якобчу-
ка», КЗ Заболотцівський ліцей, КЗ «Мовниківська 
гімназія» та КЗ «Заставненська початкова школа» не 
лишилися осторонь та приєднались до вшанування 
пам’яті тих, хто загинув через голод. Протягом тиж-
ня у закладах освіти було проведено години спілку-
вання на теми: «Замордовані голодом», «Голодомор. 
Пам’ятаймо, щоб не повторити», переглянуто фільм 
«Голод нації», провели вечір-реквієм «Пам’ять про 
голодні роки». Також діти виготовили квіти пам’яті 
жертвам голодомору, колоски, як символ достатку 
та долоньки- побажання для рідної України та долу-
чилися до акції «Запали свічку».

Вони ніколи не зможуть канути в небуття, адже 
за масштабом, жорстокістю, цинізмом і організо-
ваністю з боку влади та наслідками для майбутніх 
поколінь він не має аналогів в історії людства. Саме 
тому уся країна вшановує пам’ять жертв голодомо-
ру та політичних репресій, життя яких були забрані 
«не тому що вони були селянами, а тому що вони 
були УКРАЇНЦЯМИ!».

У закладах освіти литовезької тГ

«Візьміть дитину у родину!» – не просто гарний вислів. Це можливість 
зробити життя дитини більш світлим і радісним, подарувати маленькому 

сердечку тепло, надію та впевненість у майбутньому.

Візьміть дитину у родину!

Відповідно до підсумків виборів депутатів та сільського 
голови на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року Касянчук 
Олену Леонідівну обрано сільським головою найбільшою 
кількістю голосів виборців в єдиному одномандатному 
виборчому окрузі. Також обрано депутатів до Литовезької 
сільської ради,  які представлятимуть інтереси виборців 
свого виборчого округу та інтереси всієї територіальної 

ноВообрана рада 
литоВезької громади 

приступила до роботи

За результатами голосування у багатомандатних 
виборчих округах № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 та № 7
обрано 22 депутатів 

Кожна дитина мріє про щастя та 
хоче жити у повноцінній люблячій ро-
дині. Діти-сироти як ніхто потребують 
підтримки та допомоги, вони самотні 
та зневірені, позбавлені найпрості-
ших людських радостей. Саме тому так 
важливо подарувати їм тепло, турботу 
та любов. Зробити це можна, ставши 
прийомними батьками та батьками-
вихователями.

Виховання рідної дитини по крові 
– це беззаперечно складно, а чужої 
складніше в кілька раз. І все ж на тери-
торії Литовезької територіальної гро-
мади є сім’я, яка виховує 2 дітей, яка 
знайшла в собі сили, душевне тепло і 
любов для того, щоб стати прийомни-
ми батьками. 

Прийомна сім’я та дитячий буди-
нок сімейного типу – це сімейні форми 
виховання дітей-сиріт та дітей, поз-
бавлених батьківського піклування. 
Це можливість відкрити своє серце 
знедоленій дитині та зробити її життя 
щасливим і безтурботним.

Особливостями при-
йомної сім’ї та дитячого 
будинку сімейного типу, як 
форм влаштування є те, що 
діти, які виховуються у них, 
не позбавляються статусу 
дитини-сироти, або дитини, 
позбавленої батьківського 
піклування, за ними зали-
шаються всі пільги, перед-
бачені законодавством для 
таких категорій дітей. 

Особи, які беруть на 
себе зобов’язання щодо дітей, набу-
вають статусу прийомних батьків або 
батьків-вихователів. При влаштуван-
ні різниця у віці батьків і дітей має 
бути такою, щоб на час досягнення 
обома батьками пенсійного віку всі 
вихованці досягли віку вибуття із ди-
тячого будинку сімейного типу, при-
йомної сім’ї. 

Вихованці дитячого будинку сімей-
ного типу та прийомні діти виховуються 
в сім’ї до досягнення вісімнадцятирічно-
го віку (повноліття), а у разі продовжен-
ня навчання у професійно-технічних чи 
вищих навчальних закладах до 23 років 
або до закінчення навчання.

Якщо ви небайдужі до дитячих 
доль та хочете взяти на виховання та 
спільне проживання дитину-сироту 
або дитину, позбавлену батьківського 
піклування, сміливо звертайтесь до 
Литовезької сільської ради за адре-
сою: вул. Володимира Якобчука, 11 с. 
Литовеж!

Джура Ігор Анатолійович
Іваницька Тетяна Іванівна
Касян Оксана Сергіївна
Киця Ірина Леонідівна

Величко Андрій Вікторович 
Крась Андрій Васильович
Щокін Віталій Володимирович

Баран Олександр Михайлович
Кукоба Тетяна Петрівна

Гарасимчук Алла Володимирівна
Клин Андрій Леонідович
Романюк Іван Володимирович

Боярська Тетяна Володимирівна
Ганюк Лілія Іванівна
Громик Олександр Іванович
Кузьмінчук Галина Анатоліївна

Жукова Мирослава Миколаївна 
Кобзар Наталія Володимирівна 
Сибіра Ольга Федорівна 
Соломенюк Михайло Сергійович

Котилко Борис Борисович
Мощинський Андрій Миколайович



4 грудня жителі села Литовеж відзначили одне з найбільших свят, 
присвячених Богоматері – Введення у храм Пресвятої Владичиці нашої 

Богородиці і Приснодіви Марії. 

у селі литоВеж Відзначили 
престольний празник

Свято-Введенська церква є унікальною 
історичною пам’яткою архітектури села Ли-
товеж. Сам  вибір місця під забудову не був 
випадковим. В мальовничому куточку села 
на пагорбі, недалеко від річки Західний Буг 
виблискує куполами цей храм. «Якщо вірити 
переказам старожилів, то при вході на замок 
(перед вежею) стояла церква Введення в храм, 
свідченням чого залишилася до наших часів 
назва південно-східного берега  річки Буг  
(початку  замку)  «Ведінщина» (Леон Пучковсь-
кий «Нарис історії села Літовеж» с.15). Перша 

уніати та католики. Згідно церковних записів 
у той час священниками були Дмитро Пуща-
ловський та його син Василь, які потерпіли за 
православну віру. У зв’язку з цим Свято-Вве-
денська церква громади стала трипристоль-
ною і в ній правили по черзі кожної третьої 
неділі три священники, у тому числі право-
славний. З 1830р. церква стала знову лише 
православною. Під час окупації села німець-
ко-фашистськими загарбниками ікону Божої 
Матері, інші старовинні ікони, та літературу 
переховували по своїх домівках жителі Ли-
товежа. Селяни вірили, що саме Богородиця 
вберегла їхні життя та оселі. Ікона залишилася 
цілою і практично неушкодженою. Не закри-
ли церкву й у роки радянського масового 
атеїзму, туди сходилися люди з усіх ближніх 
сіл. З 2018 р. і до сьогодні службу відправляє 
о. Олег (Олег Наконечний).

З нагоди престольного свята Божествен-
ну Літургію очолив Преосвященний Матфей 
єпископ Володимир-Волинський і Турійсь-
кий, який відвідав Свято-Введенську парафію 
с. Литовеж Нововолинського благочиння із 
запрошеним духовенством.

Діти зустріли владику та за древнім ук-
раїнським звичаєм піднесли хліб-сіль та квіти. 
Голова Литовезької сільської ради Олена Ка-
сянчук привітала владику Матфея, отця Олега 
та усіх присутніх з престольний святом, поба-
жала міцного здоров’я, злагоди, щастя, Божої 
ласки та родинного тепла.

В свою чергу, отець Олег подякував 
владиці та духовенству за спільну святкову 
молитву.

В Україні віднедавна почали відзначати 
День української хустки, запустивши новий 
флешмоб «Зроби фото з хусткою», приуроче-
ний до Всесвітнього дня української хустки, 
що відзначається 7 грудня щорічно. Свято 
започатковане з метою, аби об’єднати жінок 
різного фаху, віку та національностей для збе-
реження українських традицій. Адже з давніх-
давен в українських сім’ях оберегом, симво-
лом любові та злагоди була саме хустка.

От і наші жінки та дівчатка долучилися до 
чудового флешмобу, де фотографувалися у 
яскравих хустках.

- привернення уваги громадськості до акту-
альних для українського суспільства проблем 
подолання насильства в сім’ї, протидії тор-
гівлі людьми та жорстокого поводження з 
дітьми, гендерного насильства та забезпе-
чення рівних прав жінок і чоловіків;

- активізація партнерського руху органів 
державної влади, державних закладів, гро-
мадських організацій щодо викорінення до-
машнього насильства;

- проведення інформаційних кампаній з ме-
тою підвищення обізнаності населення Украї-
ни з питань попередження насильства в сім’ї, 
жорсткого поводження з дітьми, формуван-
ня свідомості всіх верств населення щодо не-
терпимого ставлення до насильства;

- формування свідомості усіх верств насе-
лення щодо нетерпимого ставлення до на-
сильства.

Дати початку та завершення Кампанії 
вибрані не випадково. Вони створюють сим-
волічний ланцюжок, поєднуючи заходи проти 
насильства стосовно жінок та дії щодо захис-
ту прав людини, підкреслюючи, що будь-які 
прояви насильства над людиною, незалежно 
від її статі, є порушенням прав людини.

У цей шістнадцятиденний період входять 
й інші важливі для демократичної спільноти 

історична згадка про церкву датується 1610 
роком. У той час там діяв католицький костел. 
Син князя Костянтина Острозького Іван (Януш), 
котрий перейшов у католицьку віру у 1615 
році побудував на території замку дерев’яний 
кафедральний костел і тоді Введенську церк-
ву було повернуто православним.

У 1791р. перебудована на більшу, у тих 
розмірах вона залишається і на сьогодні. Ос-
кільки наприкінці XVIII ст. відбувся обвал бе-
рега річки Західний Буг і костел став аварій-
ним, у 1800 році церквою знову заволоділи 

Всеукраїнська акція 
«16 дніВ проти насильстВа»

Основними завданнями акції є: дати: 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі 
СНІДом, 2 грудня – Міжнародний день бороть-
би з рабством, 3 грудня – Міжнародний день 
інвалідів, 5 грудня – Міжнародний день волон-
тера, 6 грудня – річниця інциденту в Монреалі.

Цього року Литовезька громада при-
єднується до нової хвилі кампанії «Розірви 
коло». Ціль кампанії: підвищити нетерпимість 
суспільства до домашнього та гендерно зумо-
вленого насильства.

Інформаційна кампанія «Розірви коло» 
закликає усе суспільство до активних дій і 
нульової толерантності до насильства, яке не-
має виправдань при будь-яких обставинах. 

Якщо Ви зазнали домашнього насильства 
та/або за ознакою статті, стали жертвами тор-
гівлі людьми, постраждали від техногенних, 
природніх катастроф - можете звернутися за 
допомогою до Волинського обласного центру 
соціально-психологічної допомоги. Соціальні 
педагоги та психологи конфіденційно та про-
фесійно надають психологічні консультації, 
соціальну підтримку, допомогу в оформленні 
документів правового характеру, забезпечу-
ють притулком. 

Якщо Ви опинилися у складних життєвих 
обставинах, наслідки яких не можете подола-
ти самостійно, телефонуйте на  цілодобову 
гарячу лінію +38(050) 67 099 54 Волинського 
обласного центру соціально-психологічної 
допомоги.

мешканки литоВезької 
громади долучилися 
до флешмобу 

«зроби фото з хусткою»


