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Із Новим роком і Різдвом 
Христовим щиро вітаю всіх 
працівників ТОВ «Аграрій СВ 
ПП», наших орендодавців та 
ветеранів із сіл Краснопілка, 

Іванівка та Яроватка на 
Уманщині!

Хай збудуться всі ваші надії й 
сподівання у новому році, хай бла-
годатним буде для всіх вас 2023 
рік! А головне — щоб він приніс Україні Перемогу 
над ворогом, щоб мирна праця запанувала на на-
шій мирній землі!

В майбутнє краще відчиняймо двері!
Зоря надії хай Перемогу осява!
І хай несуть хрещеники вечерю,
Й Василь пашницю щедро засіва!
Христос родився! Славімо його!

з сердечністю і щирістю —
петро караЧун,

директор 
Тов «аграрій св пп» 

уманського району

Трудівникам СТОВ «Чапаєвське», нашим 
орендодавцям, ветеранам виробництва, 

всім жителям Благодатного та Золотоніської 
територіальної громади адресую це щире 

вітання з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаю кожному земляку в 2023 
році здійснення всіх бажань і мрій, 
досягнення всіх планів і наміче-
них висот! Хай благодать Світлого 
Різдва осяє ваші шляхи й стежин-
ки, хай оберігає вас Господь від 
усіх лих і бід, на які так багата ни-
нішня воєнна зима. Перемоги нам 
на фронтах і в мирній праці!

Зринай, колядко, про народну силу,
Христос родився й зичить нам добра.
І хай нам доля буде всім щаслива,
Нехай гірке й лихе все відмира.

з вдячністю — 
анатолій МарЧенко,

директор сТов «Чапаєвське» 
золотоніського району

Дорогі земляки, наші захисники 
й захисниці, колеги та партнери, 
жителі Катеринопільщини й усієї 
Черкащини! Від усієї душі вітаю 
із наступаючими новорічними та 

різдвяними святами! 

Рік назад у ці дні ми бажали 
звичайні речі: щоб прийдешній рік 
приніс тільки добрі події, яскра-
ві емоції у життя, щастя у серця і 
мир у кожен дім, міцне здоров’я. На порозі 2023. 
Я найбільше бажаю Перемоги і миру нашій країні, 
віри й надії у ваші серця і вдячності нашим Героям.

з повагою олександр коваленко, 
депутат Черкаської обласної ради, голова 

фракції Черкаської обласної організації 
во «Черкащани», заслужений працівник 

сільського господарства україни

Шановні трудівники, пайовики, 
ветерани ТОВ «Кищенці»,

дорогі жителі Черкащини!

Щиро вітаю вас із Новим 2023 
роком і Різдвом Христовим!

Новорічні та різдвяні свята — 
завжди особливі. Споконвіків ми 
їх пов’язуємо з новими надіями та 
сподіваннями. Цьогоріч у нас мрія 
єдина і спільна: Перемога Украї-
ни. Віримо, що Збройні Сили України виженуть 
окупантів із усієї території незалежної держави, 
настане мир у стривожених містах і селах, захис-
ники неушкоджені повернуться додому. Хлібороби 
впевнено продовжать мирну працю на благодатних 
нивах, і всі ми зможемо будувати плани на май-
бутнє.

Бажаю всім спокою, безпеки, здоров’я, любові 
та радості. Нехай Господь благословить Україну та 
кожного українця на Перемогу і мир, розбудову і 
злагоду, достаток і щастя, омріяні зміни. 

Хай 2023 рік стане щедрим на цікаві плани, нові 
досягнення та професійні перемоги.

з щирою повагою, корнеліс ХузінХа,
директор Тов «кищенці»

Шановні жителі Черкащини!

Новорічно-різдвяні свята вселяють у наші серця надію на краще, на 
здійснення заповітних бажань, додають сили й наснаги, укріпляють віру. 

У ці дні ми зазвичай в очікуванні величної події — народження Хрис-
та. Але, на жаль, ці найрадісніші дні Нового року та Різдва Христово-
го нам доводиться святкувати в умовах кровопролитної війни, що ра-
зом із ордою загарбників прийшла на нашу землю. Тисячі невинних 
жертв і людських доль покладено на вівтар Української Голго-
фи. Та ми ніколи не забудемо наших Героїв, воїнів, які заги-
нули, захищаючи Україну, завжди будемо підтримувати тих, 
хто зараз воює, робити все від нас залежне задля Перемо-
ги України.

Щиро бажаємо якнайшвидшої Перемоги у цій жорсто-
кій війні, омріяного мирного неба в нашому рідному Укра-
їнському домі. Нехай рік наступний буде щасливий для 
кожного з нас і для всієї країни, а Господь обов’язково 
почує наші молитви, захистить український народ. Усе 
буде Україна! 

З Різдвом Христовим і Новим роком!

з найкращими побажаннями — родина Душейків

З Новим роком!

Щиро вітаю з Новим роком та 
Різдвом Христовим трудівників 
та ветеранів КСП «Родниківка», 

всіх жителів Паланської 
територіальної громади!

Хай Новоріччя дасть кожному 
з вас здоров’я та довголіття, при-
множить ваші сили й ваше трудове 
завзяття! Хай попри всі негаразди, 
породжені війною, й усі біди, кинуті 
нам ворогом, міцніє ваш дух і ваша 

міцність, хай кожен наш земляк на фронті наближає 
перемогу над ворожою ордою!

З Родниківки я шлю
Новорічне вітання Паланській громаді:
Щоб здоров’я було і здобутки в труді,
Подолаємо труднощі й біди усі.
Та найбільш — Перемозі ми будемо раді 
На своїй українській землі!

з глибокою повагою — 
сергій войЧенко,

директор ксп «родниківка», 
почесний громадянин 

уманського району

З Новим роком та Різдвом 
Христовим моє сердечне 

вітання трудівникам та 
орендодавцям, ветеранам 

підприємств групи компаній 
«Відродження» та всім жителям 

Звенигородського району!

Зичу всім вам, дорогі земляки, 
у новому році всіляких гараздів у 
всіх ваших трудових і житейських 
справах. Хай Новий рік принесе вам нові звершення 
в праці та житті, хай примножиться ваше здоров’я 
й додасться кожному з вас гарного святкового на-
строю! Хай Віфлеємська зірка осяє своїм промінням 
нашим захисникам шлях до Перемоги, хай благо-
дать святого Різдва Христового додасть нашим бій-
цям сил для боротьби із ворогом!

Горять червоно кетяги калини,
І гріє душу калиновий жар-вогонь.
З Різдвом Христовим, рідна Україна!
Христос родився! Славимо його!

з щирою пошаною — Юрій лЯшенко, 
Генеральний директор групи компаній 
«відродження», заслужений працівник 

сільського господарства україни, м.шпола
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шановні колеги, друзі, партнери!

Нарешті Новий рік!
У Новому році ми всі очікуємо до-

брого щастя і яскравих чудес, а най-
більше — щоб здійснилася мрія всієї 
країни та нарешті запанували мир, від-
новлення та зростання! Нехай він ви-
дасться переможним у всіх сенсах: для 
нашої України над ворогом, для всіх 
людей — над тими стражданнями, які 

принесли окупанти на нашу землю.
Бажаємо всім світла і тепла як в оселі, так і в душі, 

відчувати себе вільно і легко, насолоджуватися досягну-
тим успіхом і розділяти з близькими людьми радість від 
великих перемог!

сергій першин,
президент Черкаської Тпп

Дорогі мої!
Минає 2022-й рік.
Це був дуже довгий рік. Рік нашого болю, нашої біди, наших тривог. 
Але це був і великий рік. 
Це був рік створення нової України. Це був рік, коли Україна своєю муж-

ністю здивувала цілий світ. Це був рік взаємної допомоги й підтримки, не-
похитної Віри і величезної Любові! Це був рік звитяг, героїзму і подвигу 
наших воїнів України. Рік волонтерів, енергетиків, лікарів, вчителів, всіх до-
брих людей, які робили те, що належить робити, як би не доводилося важ-
ко. Можливо, це був найвеличніший рік у всій українській історії. Бо ж не 
тільки світові, але й собі ми довели: ми — сильні, ми горді, ми вільні. Ми — 
найкращі в світі!

Як показали ці дні, місяці й тижні, не так уже й багато потрібно людині, 
аби почуватися щасливою. Щоб не летіли ворожі ракети на наші будинки, 
щоб не гула сирена повітряної тривоги над головою, щоб окупант не топтав 
святу українську землю, щоб залишилися живими наші рідні, наші близькі, 
друзі, наші воїни… Хай так і буде. І в 2023-му, і надалі!

І хай та благодать Господня нарешті зійде на Україну. Адже тепер у світі час великого дива. Час — Укра-
їни! Ми вже показали, що Україна — це сила! Тепер треба довести, що Україна — це щастя. Ми навчилися 
вмирати за Україну, тепер час для України жити. Жити гідно, заможно, щасливо!

І я знаю і вірю, що так і буде. Бо ми — найкращі, ми — найвеличніші. Ми — УКРАЇНЦІ!
Хай буде новий рік!Хай буде Перемога! І нехай це найзаповітніше бажання усіх українців якомога ско-

ріше здійсниться!
З Новим переможним роком вас, дорогі українці! З Різдвом Христовим! 
Усе буде Україна!

з повагою, Юлія ТиМошенко

шановні земляки,

щиро вітаємо вас із новим роком і 
різдвом Христовим!

Тривожний 2022-ий для кожного з 
нас став роком переосмислення власної ролі в по-
рятунку рідної держави. Кожен знайшов своє місце 
у спільній війні проти окупантів: захисники — на лі-
нії протистояння, аграрії — на продовольчому та во-
лонтерському фронтах. У цей складний для України 
час СТОВ «ЗОРЯ» забезпечує виробництво, допома-
гає Збройним Силам України, розвиває громаду, під-
тримує внутрішньо переміщених осіб, ветеранів, па-
йовиків. Це — наш економічний і гуманітарний фронт.

Бажаю кожному з вас, щоб новий 2023-ий став 
роком Перемоги. Нехай біди й негаразди обійдуть 
ваші оселі, в домівках будуть стабільність та доста-
ток, а в душах — благословенне тепло й сердечна 
благодать.

з повагою, Микола Дарієнко, 
директор сТов «зоря», 

с.руська поляна Черкаського району

невтомних трудівників свк 
«козацький», наших пайовиків, 

ветеранів, усіх жителів 
славного села козацьке на 

звенигородщині щиросердно 
вітаю із новим роком та 

різдвом Христовим!

Хоч і війна, хоч і дістає вона 
кожну родину, та всі зустрічають ці 
свята з надією на краще, з споді-
ваннями на добро, зрештою, — із 

сподіваннями на мир. Бажаю вам, щоб у кожній ро-
дині й у кожній хатині з’явилася хоч на якусь дни-
ну святкова радість, щоб додалося вам настрою, а з 
ним — і здоров’я. Всіх вам гараздів і благополуччя, 
дорогі земляки!

Достатком в домі хай столи гостинять,
Калач рум’янить, жде смачна кутя,
Щоб Україну нам не половинить —
Різдво хай мир несе і злагоду в життя.

з повагою —
володимир зозулЯ,

голова свк «козацький» 
звенигородського 

району

шановних козаків-фермерів, 
усіх істинних патріотів 

шевченкового краю вітаю із 
новим 2023 роком та різдвом 

Христовим!

Кожен із нас очікує приходу 
Нового року з багатьма сокровен-
ними й давно очікуваними спо-
діваннями — так було, так є і так 
буде. Та всіх нас нині об’єднує 
одна на всіх біда — війна, яка вне-

сла свої корективи в наше життя. І все ж я бажаю вам 
здійснення ваших мрій і досягнення вами мети, за-
планованої на 2023 рік. А всім нам — Перемоги над 
ворогом, Перемоги, на яку всі ми працюємо!

Ми переможем, Україно!
Ти на колінах не була!
І твою мову солов’їну
Не вб’є московська зла орда!

з пошаною —
василь поліщук,

кошовий отаман 
Черкаського коша козацьких ко-

манд особливого чину

Мої щирі новорічне та 
різдвяне вітання трудівникам 

сФГ «володимир», нашим 
орендодавцям, ветеранам праці, 
жителям села водяники та всієї 
водяниківської територіальної 

громади!

Ще ніколи на нашому з вами віку 
не було цих свят із такою сумною 
облямівкою, яку принесла нам ві-

йна. Але Новий рік — таки свято, а Різдво — святий 
день для кожного християнина. Тож хай завітає до ва-
ших осель дух новоріччя і різдвяних свят, хай дасть 
вам сили й міцності. А тому й прохаємо Всевишнього:

Дай сподівань: «Не втратим волю,
Здолаєм скруту бід, що нині!»
Гряди нам рік на щастя й долю,
На славу нашій Україні!

з пошаною — 
віктор Черевко,

голова сФГ «володимир»  
звенигородського району

Експонат

У Корсуньському музеї — артефакт 
цієї війни
у корсунь-шевченківському 
державному історико-
культурному заповіднику з’явився 
артефакт російсько-української 
війни.

Йдеться про автомобіль 
Volkswagen T4, розбитий під 
час бойових дій на Донбасі.

«Понівечений уламками мін і сна-
рядів, він нагадує тяжко поранену 
людину і є наочним свідченням запе-
клих боїв наших відважних воїнів за 
українську землю. Автомобіль займе 
чільне місце в майбутній експозиції 
під відкритим небом», — йдеться у 
повідомленні пресслужби заповід-
ника.

Маскування

Халати передали на сітки
колектив «Черкасиводоканал» передав білі халати 
на створення маскувальних сіток для військових. 
волонтери Дніпровського району приймають сітки і 
тканини для сіток постійно. про це пишуть на сайті кп 
«Черкасиводоканал».

Накрити танк, машину чи столову — сьогодні для військо-
вих найбільш актуальними є «зимові» сітки. Тому є вели-
ка потреба у матеріалах білого та сірого кольору.

Працівниці КП «Черкасиводоканал» провели «ревізію» ста-
рих робочих халатів і віддали волонтерам ветерансько-волон-
терської організації Дніпровського району Черкас понад сто 
одиниць старих халатів, це 15 кілограмів. З лютого тут сплели 
вже понад 80 сіток. 

Здоров’я

Є хворі на ковід, та більше — на грип
за минулий тиждень в області зареєстровано 196 випадків захворювання на COVID-19, з 
них 19 — серед дітей. це на 10,5 відсотка менше, ніж за попередній тиждень. порівняно з 
минулим тижнем дітей захворіло менше майже на 27 відсотків. померла внаслідок ковіду 
одна особа.

Всього за тиждень проведено досліджень методом ПЛР — 656 та ІФА — 4.
А от на грип та ГРВІ минулого тижня захворіли 5088 осіб,  є зростання захворюваності. 

Перевищення епідпорогу зареєстровано Ватутіному, Шполянській, Лисянській та Уманській 
громадах. Летальних випадків від грипу не зареєстровано.

за інформацією Черкаського обласного центру контролю 
та профілактики хвороб Моз україни
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Небайдужість

Гуманітарна допомога від черкащан звільненій Херсонщині
війна об’єднала всіх українців, нині 
немає чужого горя чи біди. із перших днів 
повномасштабного вторгнення ворога, члени 
ради Чоо во «Черкащани», депутати всіх 
рівнів рад від во «Черкащани» підтримують 
військових, забезпечують їх амуніцією, 
автомобілями, допомагають вимушеним 
переселенцям, створюють нові робочі місця 
та намагаються забезпечити людей, які 
пережили пекло окупації, речами першої 
необхідності. і цього разу черкащани не 
залишилися осторонь та доєдналися до 
ініціативи очільника Черкаської обласної 
військової адміністрації ігоря Табурця з 
надання гуманітарної допомоги жителям 
визволених від окупації громад. 

Колись мальовниче селище міського типу Ново-
воронцовка, що на Херсонщині, оговтується від 
безперервних обстрілів та руйнації. Адміністра-

тивному центру Нововоронцовської територіальної 
громади, можна сказати, пощастило: лише його ро-
сіяни не змогли окупувати. Проте регулярно обстрі-
лювали з ураганів, градів та забороненими касетними 
снарядами. Згорілі автівки, будинки з дірками наскрізь 
— такий вигляд має зараз цей Херсонський форпост 
України, де живуть незламні люди, які безмежно вірять 

у ЗСУ й Перемогу.
Менш пощастило селам громади, що були під оку-

пацією. Війна принесла їм розруху, жертви й страж-
дання під постійними обстрілами. У громаді понівечені 
більшість будинків, зруйновані школи та садочки. Ба-
гато людей виїхали, проте зі звільненням нашими вій-
ськовими Херсону та частини області вони поверта-
ються до рідних осель.

Попереду на всіх українців чекає нелегка зима. Для 
жителів Нововоронцовської громади вона є особли-
во складною. Воєнні дії не сприяли вирощуванню та 
збору врожаю. На господарства багатьох людей по-
трапляли снаряди. Дотепер стоїть незібраний урожай 
пшениці, на полях міни і стирчать із землі недетоно-
вані російські снаряди. Майже скрізь пошкоджені лі-
нії електромереж, звисають обірвані дроти. Тому Чер-
каська область взяла шефство над тергромадою.

За ініціативи Ігоря Табурця, очільника Черкаської 
військово-цивільної адміністрації, допомогу херсонцям 
збирали вже не вперше й усім регіоном. Під час край-
нього збору зібрали й відвезли понад 80 тонн всього 
необхідного: продуктів, питної води, дров, теплих ре-
чей та ін.

До колони автомобілів із гуманітарним вантажем із 
Черкаської області доєдналися 25-тонний автомобіль і 
два п’ятитонних буси з допомогою, зібраною депута-
тами фракції облради від ВО «ЧЕРКАЩАНИ» і членами 
ради ЧОО ВО «ЧЕРКАЩАНИ». Вантаж супроводжував 
керівник фракції, секретар ради ЧОО ВО «ЧЕРКАЩА-
НИ» Олександр Коваленко разом із депутатом облради 
Анатолієм Скіченком.

Долучилися до збору вантажу від ВО «ЧЕРКАЩА-
НИ» всі небайдужі. До Нововоронцовської громади від-

правили понад 10 тонн овочів, майже три тонни бо-
рошна, крупи, цукор, олію, майже 3000 банок тушонки 
та інших консервів, 150 кг ковбасних виробів, 30 кг пе-
карських дріжджів. Окрім цього — ковдри, пледи, по-
душки, також привезли 27 складометрів дров. Один 
бус відправили для потреб військових, які нині пере-
бувають у Херсонській області. Фракція ВО «ЧЕРАЩА-
НИ» в Черкаській обласній раді не забула й про но-
ворічну радість для дітей і військових, адже попереду 
зимові свята, тож 500 новорічних подарунків для ді-
тей і 100 — для військовослужбовців прибули до своїх 
отримувачів. 

— У такий час не можна залишатися осторонь чу-
жої біди, є можливість — допомагаємо. Ці люди пере-
жили жахи війни, їм просто необхідна наша підтримка, 
і ми її з радістю надаємо. Через війну люди вимушено 
покидали рідну домівку й шукали прихистку в спокійні-
ших областях. На Катеринопільщині протягом півроку 
проживала й працювала на ФГ «Агро-Вікторія» роди-
на Кахута. Коли наші ЗСУ звільнили з-під окупації їхню 
громаду, вони повернулися додому — на Херсонщину. 
І ми з ними зустрілися вже на їхніх малій батьківщині — 
у Нововоронцовці. Емоції та радість від зустрічі важко 
передати, бо в такий час неабияк зближуєшся із людь-
ми. Війна зробила нас єдиними і незламними, — роз-
повідає Олександр Коваленко. 

Жителі громади з вдячністю прийняли допомогу. 
Кажуть, що їхній громаді пощастило, що над ними взя-
ли шефство Черкащани. Андрій Селецький, очільник 
військової адміністрації Нововоронцовської громади, 
повідомив, що за ініціативи жителів одну з централь-
них вулиць Нововоронцовки планують перейменувати 
на вулицю Черкаську.

Президент 
нагородив 
канівського 
енергетика
інженера філії «канівська 
Гес» Геннадія карлова 
нагородили орденом «за 
заслуги» ііі ступеня — з 
нагоди Дня енергетика.

Про це йдеться в указі 
президента.

Геннадій Карлов 
отримав відзнаку «за ва-
гомий внесок у розвиток 
і забезпечення діяльності 
енергетичного комплексу в 
умовах воєнного стану, осо-
бисту мужність і самовідда-
ність, виявлені у ліквідації 
наслідків аварій на об’єктах 
енергетичної інфраструк-
тури, сумлінне виконання 
професійного обов’язку».

Трійку лідерів серед вакансій, які 
надходили до центрів зайнятості й 
філій Черкаського обласного центру 
зайнятості від роботодавців регіону в 
січні-листопаді ц.р., очолили робітничі 
професії — 61%. Друге місце посіли 
службовці — 22% і 17% — вакансії для 
осіб, які не мають кваліфікації.

За розмірами запропонованої заробіт-
ної плати четверта частина вакансій 
— із мінімальною заробітною платою.

Вакансії ж, щодо яких окремі робото-
давці показали найвищу заробітну плату, 
— це водія автотранспортних засобів (30 

тисяч гривень), стільки ж — психолога, го-
ловного інженера. На зарплату 25 тисяч 
працедавець запропонував роботу брига-
дира на дільницях основного виробництва 
(інші сільськогосподарські робітники та ри-
балки), лікаря-анестезіолога. Головним 
бухгалтером пропонували влаштуватися з 
оплатою 22 тисячі, медичним директором, 

лікарем загальної практики-сімейним ліка-
рем, агрономом, лікарем-педіатром, аген-
том торговельним — 20 тисяч гривень. Ро-
боту токаря працедавець оцінив у 19 тисяч, 
головного енергетика, будівельного екс-
перта —  на кількасот гривень менше.

за інформацією Черкаського 
обласного центру зайнятості

Зайнятість

Вакансії з найбільшою зарплатою
Відзнака

Деокупація

Черкаські піротехніки їдуть на 
деокуповані території
відбулася чергова ротація піротехніків 
Дснс Черкащини.

П’ятеро саперів відправилися на деокупо-
вані території для виконання завдань з 
розмінування.

Днями за підтримки громадської організації 
«Єдність світу» піротехнічний підрозділ в черго-
вий раз підсилено спеціальним майном та об-
ладнанням для проведення робіт з розмінуван-
ня територій.

про це повідомляє пресслужба Гу Дснс 
у Черкаській області. 

Опитування

Охочих навчатись очно 
у школах побільшає 
Департамент освіти в Черкасах проводить 
опитування серед батьків, аби визначити форму 
навчання на наступний семестр.

Про це повідомила заступниця міського голови 
Анастасія Чубіна:

— Розумію, що запит на очне навчання вже 
буде більшим. Тому освітяни шукають варіанти, як ви-
вести на навчання додаткові класи.
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інФорМаціЯ 
ДлЯ споЖиваЧів коМунальноГо ГоспоДарсТва «полЯна» 

про зміну тарифів на послуги з централізованого водопостачання

          Відповідно до Статуту комунального господарства 
«Поляна» одним із видів діяльності є надання послуг із виве-
зення побутових відходів. Господарством було розроблено 
прогнозовані тарифи за послугу з поводження з побутови-
ми відходами. 

Керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку, 
будівництва та житлово комунального господарства України 
від 05 червня 2018 року №130 «Про затвердження поряд-
ку інформування споживачів про намір зміни цін/тарифів на 
комунальні послуги з обгрунтуванням такої необхідності, КГ 
«Поляна» повідомляє споживачів про намір зміни тарифів на 
послуги з централізованого водопостачання. 

п.2 ч.І ст.7 та ст.31 Закону України «Про житлово-кому-
нальні послуги», п.п. 2 п.а) ст.28 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні», Постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 25.12.199б р. №1548 «Про встановлення 
повноважень органів виконавчої влади та виконавчих орга-
нів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами 
та доповненнями), Постановою Кабінету Міністрів України від 
01.06.2011 р. №869 «Про затвердження Порядку формуван-
ня тарифів на послуги з централізованого водопостачання та 
водовідведення» (із змінами), ст.191 Господарського кодек-
су України передбачається затвердження тарифів на послуги 
водопостачання та водовідведення в розмірі економічно об-
ґрунтованих витрат.

На сьогоднішній день діючі тарифи з централізованого во-
допостачання та централізованого водовідведення для всіх 
категорій споживачів були встановлені на підставі рішення 
виконавчого комітету Руськополянської сільської ради від 
05.10.2021 р. №214. Слід зазначити, що згідно із Законом 
України «Про Державний бюджет на 2021 рік» відбулися змі-
ни в оплаті праці, а саме — збільшився прожитковий міні-
мум для працездатних осіб. Відбулися зміни в сторону збіль-
шення вартості електроенергії, амортизаційних відрахувань 
та розміру загальнодержавних податків. Збільшилася цінова 
політика на запчастини та матеріали. Враховуючи п.7. По-
рядку формування тарифів централізованого водопостачан-
ня, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів 
на житлово-комунальні послуги» від 01 червня 2011 №869 
(зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №291 від 
03.04.2019), господарство має намір у 2023 році провести 
зміни в тарифах централізовано водопостачання та централі-
зованого водовідведення.

Тарифи розраховано з урахуванням вартості води, що за-
куповується, темпів інфляції, збільшення обсягу водоспожи-
вання, збільшенням собівартості послуг з причин, не залеж-
них від підприємства, та інших виробничих витрат.

   Тарифи не можуть бути меншими, тому що підприємство 
не зможе забезпечити споживачів якісними послугами з во-
допостачання та водовідведення.

Запропоновані тарифи дають можливість покращити на-
дання населенню послуг із централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, фінансове становище підприємства, 
своєчасно розраховуватися за спожиту воду, енергоносії, ку-
пувати матеріали для усунення поривів, що в свою чергу до-
зволить забезпечити всіх споживачів водою безперебійно і в 
повному обсязі.

ТариФ
вартості витрат з водопостачання на 1м3 

с. руська поляна, с. Дубіївка на 2023 р.

На результативність роботи підприємства може вплинути 
подальше зростання цін на енергоносії, паливно-мастильні 
матеріали, заробітної плати та матеріалів.

Строк дії тарифу буде залежати від змін у законодавстві та 
економічного стану підприємства.

Свої зауваження та пропозиції просимо надсилати в пись-
мовій формі протягом семи календарних днів з дня опубліку-
вання даної інформації в газеті «Черкаський край» за адре-
сою: 19602, с.Руська Поляна, КГ «Поляна». вул.Небесної 
Сотні, 81, тел. 067 157 38 51; e-mail: kg.poliana2018@i.ua.

№ зміст показники

калькуляція Тариф

Обсяг поданої води 58,6 м3 58,6 м3

розраХунок

1 Виробничі витрати 2189,6 37,4

2 Заробітна плата 1655,4 28,2

3 Нарахування на з/пл. 364,2 6,2

4 Лабораторні аналізи води 90,0 1,5

5 Оплата за надра 80,0 1,3

6 Змінні загальновиробничі 
витрати

240,0 4,1

7 Адміністративні витрати 639,6 10,9

8 Витрати на збут 161,8 2,78

9 разоМ: 3962,9 67,6

10 Прибуток 4% 158,5 2,7

11  Податок на прибуток 
15% ріш. №3-41/VII від 

24.12.2020р.

23,7 0,4

13 разоМ: 4097,6 69,9

14 Тариф без ПДВ 69,9 69,9

15 ПДВ 20% 14,0 14,0

16 Тариф з пДв 83,9 83,9

леськівська сільська рада Черкаського 
району Черкаської області повідомляє, що 
21.12.2022 сільською радою прийняте рішення 
№26-4/VIII «Про бюджет Леськівської сільської те-
риторіальної громади на 2023 рік (2353800000)», 
ознайомитись із інформацією можна на офіцій-
ному сайті Леськівської громади за посиланням 
https://leskivska-gromada.gov.ua/.

Мошнівська сільська рада повідомляє, 
що на 33 сесії VIII скликання було прийня-
те рішення №33-16/VIII від 23.12.2022 року 
«Про бюджет Мошнівської сільської терито-
ріальної громади на 2023 рік». З повним тек-
стом рішення можна ознайомитися на офі-
ційному сайті Мошнівської сільської ради 
(http://moshny.sk.ua/).

сагунівська сільська рада Черкаського райо-
ну Черкаської області повідомляє, що 21.12.2022 
року сільською радою прийняте рішення №36-40/
VІІІ «Про бюджет Сагунівської сільської територі-
альної громади  на 2023 рік». Повний текст рішення 
для ознайомлення на офіційному сайті Сагунівської 
сільської територіальної громади за посиланням: 
htt://sagunivskarada@ukr.net/робота ради/ рішен-
ня ради.

БуДищенська сільська раДа
рішеннЯ

від 23.12.2022                                                               №51- 51/Vііі

про бюджет Будищенської
сільської територіальної

громади на 2023 рік (23559000000)

відповідно закону україни «про Державний бюджет україни на 2023 рік», до 
пункту 23 частини першої статті 26, частини першої статті 61 закону україни 
«про місцеве самоврядування в україні», статей 76, 77 Бюджетного кодексу 
україни, сільська рада вирішила:

1. Визначити на 2023 рік:
доходи бюджету Будищенської сіль-

ської територіальної громади (далі — бю-
джет громади) у сумі 57 498 432,00 грив-
ні, у тому числі доходи загального фонду 
бюджету громади — 54 884 357,00 гри-
вень, та доходи спеціального фонду бю-
джету громади — 2 614 075 ,00 гривень, 
згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету громади у сумі 57 
498 432,00 гривень, у тому числі видат-
ки загального фонду бюджету грома-
ди — 54 884 357,00 гривень, та видатки 
спеціального фонду бюджету громади —  
2 614 075,00 гривень; 

оборотний залишок бюджетних коштів 
бюджету громади у розмірі  50 000,00 
гривень, що становить 0,09 відсотка ви-
датків загального фонду бюджету грома-
ди, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету громади у 
розмірі 200 000,00 гривень, що становить 
0,36 відсотка видатків загального фонду 
бюджету громади, визначених цим пунк-
том.

2. Затвердити бюджетні призначення 
головним розпорядникам коштів бюдже-
ту громади на 2023 рік у розрізі відпові-
дальних виконавців за бюджетними про-
грамами згідно з додатком 2, 4 до цього 
рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні 
трансферти згідно з додатком 3 до цьо-
го рішення. 

Делегувати виконавчому комітету Бу-
дищенської сільської ради для повнова-
ження приймати рішення щодо розподі-
лу та перерозподілу обсягів трансфертів 
з державного та місцевого бюджетів у пе-
ріод між сесіями сільської ради з наступ-
ним внесенням змін до рішення про бю-
джет громади. 

4. Затвердити розподіл витрат бюдже-
ту громади на реалізацію місцевих/регі-
ональних програм у сумі 52 909 094,00 
гривні згідно з додатком 4 до цього рі-
шення. 

5. Установити, що у загальному фонді 
бюджету громади на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду бю-
джету громади належать доходи, ви-
значені статтею 64 Бюджетного кодек-
су України, та міжбюджетні  трансферти, 
визначені статтями 97, 101 Бюджетного 
кодексу України (крім субвенцій, визна-
чених статтею 691 та частиною першою 
статті 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині 
фінансування є надходження, 

визначені частиною першою статті 15, 
частиною першою статті 72 та абзацом 
третім пункту 225 розділу VI «Прикінцеві 
та перехідні положення» Бюджетного ко-
дексу України;

3) джерелами формування у частині 
кредитування є надходження, визначені 
статтею 64 Бюджетного кодексу України.

6. Установити, що джерелами форму-
вання спеціального фонду бюджету гро-
мади на 2023 рік: 

1) у частині доходів є надходження, ви-
значені статтею 691 Бюджетного кодексу 
України;

2) у частині фінансування є надходжен-
ня, визначені частиною першою статті 15 
та частиною другою статті 72 Бюджетного 
кодексу України;

3) у частині кредитування є надходжен-
ня, визначених пунктами 10, 11 частини 
першої статті 691 та пунктом 8 части-
ни першої статті 71 Бюджетного кодек-
су України.

7. Визначити на 2023 рік відповідно до 
статті 55 Бюджетного кодексу України за-
хищеними видатками бюджету громади 
видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних 
установ;

- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчуван-

ня;
- оплату комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
- обслуговування місцевого боргу;
- соціальне забезпечення;
- поточні трансферти місцевим бюдже-

там;
- оплату послуг з охорони комунальних 

закладів культури;
- забезпечення осіб з інвалідністю тех-

нічними та іншими засобами реабілітації, 
виробами медичного призначення для ін-
дивідуального користування;

- оплату енергосервісу.
8. Доручити начальнику Фінансовому 

відділу Будищенської сільської ради здій-
снювати у 2023 році на конкурсних заса-
дах розміщення тимчасово вільних коштів 
бюджету громади на депозитах з подаль-
шим поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду, а також 
шляхом придбання державних цінних па-
перів відповідно до статті 16 Бюджетного 
кодексу України.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бю-
джетного кодексу України надати право 
виконавчому комітету Будищенської сіль-
ської ради отримувати у порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України, по-
зики на покриття тимчасових касових 
розривів бюджету громади, пов’язаних 
із забезпеченням захищених видат-
ків загального фонду, в межах поточно-
го бюджетного періоду за рахунок ко-
штів єдиного казначейського рахунку на 
договірних умовах без нарахування від-
сотків за користування цими коштами з 
обов’язковим їх поверненням до кінця по-
точного бюджетного періоду.

10. Головним розпорядникам коштів 
бюджету громади забезпечити:

1) зaтвеpдження пaспоpтів бюджетних 
пpогpaм протягом 45 днів з дня набрання 
чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними 
коштами у межах встановлених бюджет-
них повноважень та проведення оцінки 
ефективності бюджетних програм, забез-

печуючи ефективне, результативне і ці-
льове використання бюджетних коштів, 
організацію та координацію роботи роз-
порядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним 
поверненням у повному обсязі до бюдже-
ту коштів, наданих за операціями з креди-
тування бюджету;

4)  забезпечення доступності інформа-
ції про бюджет відповідно до законодав-
ства, а саме:

здійснення публічного представлен-
ня та публікації інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та показни-
ками, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до 
вимог та за формою, встановленними Мі-
ністерством фінансів України, до 15 бе-
резня 2024 року;

     оприлюднення паспортів бюджетних 
програм у триденний строк з дня затвер-
дження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та 
здійснення витрат бюджету з урахуван-
ням вимог чинного бюджетного законо-
давства;

6) у першочерговому порядку потре-
бу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до вста-
новлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної заро-
бітної плати; 

7) у повному обсязі проведення розра-
хунків за електричну та теплову енергію, 
водопостачання, водовідведення, при-
родний газ, інші енергоносії, комуналь-
ні послуги та послуги зв’язку, які спо-
живаються бюджетними установами, та 
укладання договорів за кожним видом 
відповідних послуг у межах бюджетних 
асигнувань, затверджених у кошторисі;

8) взяття бюджетних зобов'язань за 
спеціальним фондом бюджету громади 
виключно в межах відповідних фактичних 
надходжень спеціального фонду бюдже-
ту громади;

9) за наявності простроченої кредитор-
ської заборгованості із заробітної плати, 
а також за спожиті комунальні послуги та 
енергоносії в межах бюджетних асигну-
вань за загальним фондом не взяття бю-
джетних зобов'язань та не здійснення пла-
тежів за іншими заходами, пов’язаними з 
функціонуванням бюджетних установ (крім 
захищених видатків бюджету), до пога-
шення такої заборгованості;

10) встановлення жорсткого контролю 
за дотриманням економного режиму спо-
живання енергоресурсів розпорядника-
ми та одержувачами бюджетних коштів, 
але не порушуючи Державних санітарних 
норм та правил знаходження в приміщен-
нях бюджетних установ, закладів осві-
ти, охорони здоров’я, культури, фізичної 
культури і спорту тощо;

11) проведення постійної роботи щодо 
максимального залучення коштів спе-
ціального фонду в частині спрямування 
власних надходжень бюджетних установ 
на розрахунки за енергоносії та кому-
нальні послуги;

12) напрям коштів на проведення енер-
гозберігаючих заходів лише за умови їх 
економічної доцільності та ефективності.

11. Якщо після прийняття рішення про 
бюджет громади повноваження на вико-
нання функцій або надання послуг, на яке 
надано бюджетне призначення, переда-
ється відповідно до законодавства від од-
ного головного розпорядника бюджетних 
коштів до іншого головного розпорядника 
бюджетних коштів, дія бюджетного при-

значення не припиняється і застосовуєть-
ся для виконання тих самих функцій чи 
послуг іншим головним розпорядником 
бюджетних коштів, якому це доручено. 
Передача бюджетних призначень у цьому 
випадку здійснюється за рішенням вико-
навчого комітету Будищенської сільської 
ради, погодженим постійною комісією 
сільської ради з питань фінансів, бюдже-
ту, планування соціально-економічно-
го розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва у порядку, встановлено-
му Кабінетом Міністрів України.

У межах загального обсягу бюджет-
них призначень за бюджетною програ-
мою окремо за загальним та спеціальним 
фондами бюджету громади фінансовий 
відділ Будищенської сільської ради, за 
обґрунтованим поданням головного роз-
порядника бюджетних коштів здійснює 
перерозподіл бюджетних асигнувань, за-
тверджених у розписі бюджету та кошто-
рисі, в розрізі економічної класифікації 
видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджет-
них призначень головного розпорядника 
бюджетних коштів перерозподіл видат-
ків бюджету і надання кредитів з бюджету 
за програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевих бюджетів, вклю-
чаючи резервний фонд бюджету, додат-
кові дотації та субвенції, а також за бю-
джетною програмою збільшення видатків 
розвитку за рахунок зменшення інших ви-
датків (окремо за загальним та спеціаль-
ним фондами бюджету) здійснюються за 
рішенням виконавчого комітету Будищен-
ської сільської ради, погодженим постій-
ною комісією з питань фінансів, бюджету, 
планування соціально-економічного роз-
витку, інвестицій та міжнародного співро-
бітництва у порядку, встановленому Кабі-
нетом Міністрів України.

Забороняється без внесення змін до 
рішення про бюджет громади збільшення 
бюджетних призначень за загальним та 
спеціальним фондами бюджету сільської 
територіальної громади на:

оплату праці працівникам бюджетних 
установ за рахунок зменшення інших ви-
датків;

видатки, за бюджетними програмами, 
пов’язані з функціонуванням органів міс-
цевого самоврядування, за рахунок змен-
шення видатків за іншими бюджетними 
програмами.

Надати право виконавчому коміте-
ту Будищенської сільської ради вносити 
зміни до переліку об’єктів та заходів, що 
проводяться за рахунок коштів бюджету 
розвитку, екологічного податку, грошових 
стягнень за шкоду, заподіяну порушен-
ням законодавства про охорону навко-
лишнього природного середовища вна-
слідок господарської та іншої діяльності, 
надходження коштів від відшкодування 
втрат сільськогосподарського та лісогос-
подарського виробництва, переліку регі-
ональних програм, обсягів міжбюджетних 
трансфертів, які фінансуватимуться з бю-
джету громади, у межах та із зміною об-
сягів загального і спеціального фондів.

12. Відповідно до статей 26 та 60 Зако-
ну України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», пункту 35 статті 64 Бюджетно-
го кодексу України встановити норматив 
відрахування частини чистого прибут-
ку (доходу) за наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктів господарюван-
ня комунальної власності територіальної 
громади, або у статутних фондах яких є 
частка комунальної власності територі-
альної громади, у розмірі 15 відсотків чи-

стого прибутку (доходу) від розміру ко-
мунальної частки (акцій) у їх статутних 
фондах, розрахованого згідно з положен-
нями (стандартами) бухгалтерського об-
ліку.

Суб’єкти господарювання комунальної 
власності територіальної громади, або 
у статутних фондах яких є частка кому-
нальної власності територіальної грома-
ди, сплачують частину чистого прибутку 
(доходу) за результатами фінансово-гос-
подарської діяльності 2022 року та на-
ростаючим підсумком щоквартальної фі-
нансово-господарської діяльності у 2023 
році, у строки, встановлені для сплати по-
датку на прибуток підприємств. 

Частина чистого прибутку (доходу), що 
підлягає сплаті до бюджету громади, ви-
значається суб’єктами господарювання 
за формою розрахунку, встановленою Мі-
ністерством фінансів України.

Розрахунок чистого прибутку (доходу) 
разом з фінансовою звітністю, складеною 
відповідно до положень бухгалтерського 
обліку, подається суб’єктами господарю-
вання комунальної власності територіаль-
ної громади до органів державної подат-
кової служби у строк, передбачений для 
подання декларації з податку на прибуток 
підприємств.

 Частина чистого прибутку (доходу) за-
раховується на відповідний рахунок з об-
ліку надходжень до загального фонду бю-
джету громади.

13.Установити, що відповідно до ви-
мог Бюджетного кодексу України переда-
ча субвенцій між місцевими бюджетами 
здійснюється на підставі укладання дого-
вору між місцевими радами.

14. Доручити фінансовому відділу Бу-
дищенської сільської ради у разі внесен-
ня Міністерством фінансів України змін 
та доповнень до бюджетної класифікації 
врахувати такі зміни під час складання та 
виконання розпису бюджету громади на 
2023 рік з послідуючим внесенням змін 
до цього рішення.

15. Це рішення набирає чинності з 
1 січня 2023 року.

Відповідно до пункту 22 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» Бю-
джетного кодексу України в умовах воєн-
ного стану або для здійснення згідно із 
законом заходів загальної мобілізації не 
застосовуються такі норми цього рішен-
ня: пункт 7, підпункт 4 пункту 10, пункт 
11 (в частині, що стосується погодження 
з постійною комісією з питань фінансів, 
бюджету, планування соціально-еконо-
мічного розвитку, інвестицій та міжнарод-
ного співробітництва рішень виконавчого 
комітету сільської ради).

16. Додатки 1, 2, 3, 4 до цього рішення 
є його невід’ємною частиною.

17.Фінансовому відділу Будищенської 
сільської ради опублікувати дане рішення 
в газеті «Черкаський край» та на офіцій-
ному сайті Будищенської сільської ради 
не пізніше, ніж у десятиденний строк з 
дня його прийняття відповідно до части-
ни четвертої статті 28 Бюджетного кодек-
су України. 

18. Контроль за виконанням цього рі-
шення покласти на постійну комісію з пи-
тань фінансів, бюджету, планування соці-
ально-економічного розвитку, інвестицій 
та міжнародного співробітництва.

сільський голова 
Григорій приХоДько

З додатками до цього рішення сесії 
можна ознайомиться на офіційному сайті 
https://budyschenska-gromada.gov.ua.

Реклама у нас 37—31—52



528 грудня 2022 року Новорічні вітання 
Моє щире вітання із Новим роком і Різдвом 

Христовим усім працівникам корпорації 
«Украгротех», нашим партнерам, пайовикам 
у селах Велика Севастянівка, Шукайвода, 

Углуватка, Вікторівка, Чайківка, Ліщинівка та 
м.Христинівка, всім жителям Христинівської 

територіальної громади!
В складних умовах, у непро-

стій ситуації зустрічаємо ми з вами 
нинішнє Новоріччя й різдвяні свя-
та — триває війна, породжені нею 
біди дістають кожне село, кожну 
родину. Та це не применшує велич 
і Новоріччя, і Різдва. Бажаю вам 
здоров’я, стійкості та віри в нашу 
Перемогу. І, звичайно ж — святко-
вого настрою вам і вашим ближнім!

Кутя в макітрі — щоб з пшениці,
Дванадцять страв щоб на столі.
А з першою зорею — колядниця,
Про те, що «добра з медом паляниця!»,
Нехай лунає в кожному селі!

щиро — ростислав оМельЯновський,
генеральний директор корпорації 

«украгротех» на Христинівщині

Із Новим роком та Різдвом Христовим вітаю 
всіх працівників СТОВ «Верхнячка-Агро», наших 
пайовиків та пенсіонерів, жителів Верхнячки, 

Богачівки та Малої Іванівки!

Думаю, що кожен із вас із цими 
святами пов’язує насамперед свою 
найпершу мрію — дочекатися Пере-
моги над ворогом і мирного неба 
над нашою землею. Тож бажаю вам 
здійснення ваших прагнень, планів 
та мрій, щоб омріяне — збулося. І 
хай для цього додається здоров’я, 
сил і міцності вам і вашим рідним 
та близьким.

І хай колядка всіх чарує,
Всім додає нових зусиль.
І хай Меланка вам щедрує,
А засівать прийде Василь.

із щирою 
сердечністю —

Юрій коваЧ,
генеральний директор 

сТов «верхнячка-агро» 
на Христинівщині

Шановних земляків, працівників 
СФГ «Петровіт», ветеранів, 
наших орендодавців із сіл 

Попівка, Зелений Гай, Кривець 
та Крачківка, всіх жителів 

Маньківської територіальної 
громади щиро вітаю із Новим 
роком та Різдвом Христовим!

Ніде правди діти — війна дещо 
додає суму нам у ці дні, однак всі-

єї повноти новорічної та різдвяної святковості їй не 
пригасити. Тож хай новий рік принесе нам і нову 
радість, і нове щастя, і нові здобутки. А головне — 
Перемогу, щоб більше ніколи не стрічати ці свята  
під подихом війни. Всім благополуччя, спокою і хоч 
трішки хорошого настрою!

Нехай вогнями сяють знов ялинки,
Щоб всюди йшов празник гордим кроком.
Хай по Вкраїні лине дзвінко:
«Всіх з новим щастям, з Новим роком!»

петро ДрапоГуз,
голова сФГ «петровіт» 

на Маньківщині

Моє щире вітання з Новим роком та Різдвом 
Христовим усім трудівникам СТОВ «Лан», нашим 

орендодавцям, пенсіонерам, жителям села 
Лихоліти!

Ці свята близькі й очікувані кожною людиною, 
кожним жителем нашого хліборобського краю. Бо 
шануються вони ними і ця шана передається із поко-
ління до покоління. І хоч війна дістає нас своїми зли-
ми діями, ці свята лишаються нашими світлими й ве-
ликими, а головне — шанованими. Тому бажаю всім 
вам істинно святкового настрою, приємних зустрічей 
із рідними й ближніми, друзями й товаришами. Хай 
лунають по селах колядки й щедрівки, хай діти віта-
ють дорослих зі святами!

Здрастуй, Різдво, наших надій для звершень,
Величне свято, селами гряди!
Таким до нас приходиш ти не вперше
Кроком могутньої ходи!

щиро — наталія орел,
директор сТов «лан» золотоніського району

Сердечно вітаю із 
Новим роком та Різдвом 

Христовим працівників ПСП 
«Агрофірма «Хлібороб», 
наших орендодавців та 

пенсіонерів, усіх жителів села 
Ярошівка Мокрокалигірської 

територіальної громади!

Бажаю всім вам і вашим ро-
динам на новий 2023 рік міцного 
здоров’я, на Святвечір — щедрої 
куті, на Різдво — бажаних і довгоочікуваних гостей. 
Хай хороший настрій панує не лише в празникові 
дні, а повсякдень! Хай збуваються наші хліборобські 
плани, хай кожна родина дочекається повернення 
додому наших бійців із Перемогою!

Щедротним будь наш рік в звитяжній праці,
Хай родять ниви пшениці й жита!
В роботі хліборобській, без новацій
Хай нам сприяє кожна днина золота.

з глибокою пошаною — 
Юрій анДрущенко,

директор псп «агрофірма «Хлібороб» 
звенигородського району

Моє щире вітання трудівникам 
ФГ «Престиж-Агро-Люкс», 

жителям села Рубаний Міст та 
Виноградської територіальної 

громади з Новим роком та 
Різдвом Христовим!

Цих свят чекаємо ми всі: й до-
рослі, й діти, й малеча. З нетер-
пінням і трепетом у душі. Бо вони 
— істинно народні, вони близькі 
кожному з нас. Тож із Новоріччям 

та різдвяними святками вас, дорогі земляки! Хай, по-
при війну, буде святковим у вашій хаті Новоріччя, хай 
щедра кутя на Святвечір збере всю родину, хай на 
Маланки дітвора всім щедрує, а на Василя посіваль-
ники з щедрої руки справлять гарну посівну вам на 
світанку! Зустрінемо свята з надією на Перемогу!

Вкраїно! Ти із попелу вставала,
І знов калиною цвіла!
І жодна вражая навала
Тебе здолати не змогла!

олександр пуХир,
голова ФГ «престиж-агро-люкс» на 

лисянщині

Своє щире й сердечне вітання 
з Новим роком та Різдвом 

Христовим дарую працівникам 
ПП «БМ. Благодатне», нашим 
орендодавцям, пенсіонерам, 

жителям с.Романівка на 
Тальнівщині!

Кожен із нас ще з дитячих років 
несе щиру повагу до зимових свят — 
Нового року, Різдва, Маланки, Васи-
ля та Водохреща. Зберігається вона 

й нині, бо віра батьків — то віра дітей і внуків. Тож 
із святом вас, дорогі земляки! Хай усім вам здоро-
виться й благословляється на добрі й щирі хлібо-
робські справи, хай дає Бог сили нам і нашій Украї-
ні вистояти й перемогти!

Бо не одна кривава битва,
Вже прогриміла, не одна…
А ти свята нам, Україна, як молитва,
Як «Отче наш», що дух єдна!

Микола Бевзенко,
директор  «БМ Благодатне» 

на Тальнівщині

Дорогі трудівники Дп ДГ «нива», наші ветерани, 
жителі села Христинівка та всієї Христинівської 

територіальної громади!

Вітаю вас із Новим роком та Різдвом 
Христовим!

У тяжкий час, у нелегку годину зустрічаємо ми ці 
свята, бо кожну родину зачепило тією чи іншою мі-
рою чорне крило війни. Та ми віримо, що подолає-
мо лихоліття, що війна не зломить наші душі, що нам 
стачить снаги й додасться сил, щоб усе це пережи-
ти, подолати. Тому всім вам бажаю міцного здоров’я, 
твердості духу та єдності сердець! Вірю, що здолає-
мо всі біди, що дочекаємося найбільшого щастя для 
всіх нас — мирної праці під мирним небом.

Рік новий стукає в кожні двері,
Хай йому буде світла путь!
…В Різдво хрещеники вечерю
Батькам хрещеним хай несуть!

лариса МіТіоГло,
директор Дп ДГ «нива», кандидат 

сільськогосподарських наук

Сердечно вітаю з Новим роком та Різдвом 
Христовим працівників СТОВ «Нива», наших 

орендодавців та ветеранів, жителів сіл Зорівка 
та Чернещина!

Якими б важкими не були дні 
нинішньої воєнної зими, однак 
святості Новоріччя та різдвяного 
Святвечора не очернити і не ві-
дібрати. Тож хай радість завітає 
до ваших домівок, хай вогонь Ви-
флеємської зірки приведе до вас 
найбажаніших, найдорожчих гос-
тей. Вірю і сподіваюся, що до-
чекаємося ми з вами святкувати 
наступне Новоріччя після нашої 
перемоги під мирними зорями.

Гряди нам, Новий рік, на славу,
Твори добро всім, як годиться.
Вітай народ, велич державу!
На кращу долю хай святиться!

з щирою пошаною — 
любов лисенко,

директор сТов «нива» 
золотоніського району

Дорогі земляки, трудівники ПСП «Нива», 
орендодавці, пенсіонери, всі жителі сіл 
Лукашівка, Григорівка, Веселий Поділ, 

Новоселиця та Вишнівка на Чорнобаївщині! 
Вітаю вас із Новим роком та Різдвом 

Христовим!

Які б труднощі не несла нам війна, однак цих свят 
їй не затьмарити. Тож хай у ваших домівках таки за-
панує в ці дні святковість і радість, хай завітають до 
вас друзі й близькі люди. Хай буде щедрий стіл, хай 
буде і кутя на ньому. Хай всім вам здоровиться і до-
брий настрій панує у ваших родинах!

Йди, Новий рік! Тебе ми ждемо!
Неси лиш радість всюди!
Ми вірим — краще заживемо,
Як і повинні жити люди!

щиро й 
сердечно 
— оксана 

ДеМБіцька,
директор 

псп «нива» на 
Чорнобаївщині

Дорогі працівники сФГ «Яблуневий цвіт», жителі 
села Філіція та Маньківської територіальної 

громади! прийміть моє щедре вітання із новим 
роком та різдвом Христовим!

Мої найкращі побажання вам: міц-
ного здоров’я, родинного затишку, 
злагоди та благополуччя на щодення 
у новому 2023 році! Хоч і війна, хоч 
норовить нам ворог дошкулити своїм 
зухвальством і злобою, однак у зимо-
вих свят не відібрати їхньої святковос-
ті, не стерти всенародну шану до них. 
Тож довгоочікуваних вам гостей, ба-
жаних колядників, щедрувальників та 
посипальників!

Щоб з вуст лунало як годиться:
«Вам сію-вію, засіваю!
Щедро і жито, і пшеницю,
На щастя всякую пашницю,
Щоб колосилося врожаєм!»

анатолій БуГай,
голова сФГ «Яблуневий цвіт» с.Філіція на 

Маньківщині

щиро вітаю із новим роком 
та різдвом Христовим усіх 

фермерів Черкащини, а також 
працівників та орендодавців 
сФГ «златополь», жителів  

с.Дмитрівки на золотоніщині!
Як і годиться, насамперед бажаю 

у новому 2023 році вам усього ново-
го: здоров’я та благополуччя, нових 
успіхів у праці та нових досягнень на 
житейській ниві! Як і всім українцям, 
бажаю вам дочекатися Перемоги й повернення до 
хліборобських клопотів наших захисників із фронтів. 
Успіхів нашим бійцям  у їхньому ратному труді на за-
хисті України!

Бо лиш за тебе, Україно,
Грудьми на все! Лишень, гряди!
Щоби ні мати, ні дитина,
Ані жита, ані калина
Не знали від московії біди!

володимир ДраЧ,
голова обласної асоціації фермерів та 

приватних землевласників Черкаської області
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Черкаська районна раДа

рішеннЯ

22.12.2022 №22-4/VIIі                                                                            
            

про районний бюджет Черкаського району на 2023 рік
                

23317200000
(код бюджету)

Відповідно до статей 76, 77 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 
першої статті 43, статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Укра-
їні», за погодженням постійної комісії районної ради з питань бюджету, фінан-
сів, інвестиційної політики  та економічного розвитку, президії, районна рада 

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2023 рік: 
доходи районного бюджету Чер-

каського району (далі — районний бю-
джет) у сумі 2 148 900 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду район-
ного бюджету — 2 137 900 гривень, 
доходи спеціального фонду районно-
го бюджету — 11 000 гривень, згідно з 
додатком 1 до цього рішення;

видатки районного бюджету у сумі 
2 148 900 гривень, у тому числі видат-
ки загального фонду районного бю-
джету 2 137 900 гривень, видатки спе-
ціального фонду районного бюджету 
11 000 гривень;

оборотний залишок бюджетних ко-
штів районного бюджету у розмірі 
21 400 гривень, що становить 1 відсо-
ток видатків загального фонду район-
ного бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначен-
ня головним розпорядникам коштів 
районного бюджету на 2023 рік у роз-
різі відповідальних виконавців за бю-
джетними програмами згідно з додат-
ком 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбю-
джетні трансферти згідно з додатком 
3 до цього рішення.

Делегувати Черкаській районній 
військовій адміністрації повноважен-
ня приймати рішення щодо розподілу 
та перерозподілу обсягів трансфер-
тів з державного та місцевих бюджетів 
у період між сесіями районної ради з 
наступним внесенням змін  до рішення 
про районний бюджет.

4. Затвердити розподіл витрат ра-
йонного бюджету на реалізацію міс-
цевих/регіональних програм у сумі 
223 000 гривень згідно з додатком 
4 до цього рішення. 

5.  Установити, що у загальному 
фонді районного бюджету на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду ра-
йонного бюджету належать доходи, 
визначені статтею 641 Бюджетного ко-
дексу України, та міжбюджетні транс-
ферти, визначені статтями 97 та 101 
Бюджетного кодексу України (крім 
субвенцій, визначених статтею 691 та 
частиною першою статті 71 Бюджетно-
го кодексу України); ;

2) джерелами формування у частині 
фінансування є надходження, визначе-
ні частиною першою статті 15 та части-
ною першою статті 72 Бюджетного ко-
дексу України;

3) джерелами формування у частині 

кредитування є надання кредитів з бю-
джету, що здійснюється за рахунок до-
ходів, визначених статтею 641 Бюджет-
ного кодексу України.

6. Установити, що джерелами фор-
мування спеціального фонду районно-
го бюджету на 2023 рік:

1)  у частині доходів є надходження, 
визначені статтею 691 Бюджетного ко-
дексу України;

2)  у частині фінансування є надхо-
дження, визначені частиною першою  
статті 15 та частиною другою  статті 72 
Бюджетного кодексу України;

3) у частині кредитування є над-
ходження, визначені пунктами 10, 11 
частини першої статті 691 Бюджетного 
кодексу України.

7.  Визначити на 2023 рік відповідно 
до статті 55 Бюджетного кодексу Укра-
їни захищеними видатками районного 
бюджету видатки загального фонду на:

оплату праці працівників бюджетних 
установ;

нарахування на заробітну плату;
оплату комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
соціальне забезпечення.
8.  Доручити   начальнику фінансо-

вого управління Черкаської районної 
державної адміністрації здійснювати у 
2023 році на конкурсних засадах роз-
міщення тимчасово вільних коштів ра-
йонного бюджету на депозитах з по-
дальшим поверненням таких коштів до 
кінця поточного бюджетного періоду, 
а також шляхом придбання державних 
цінних паперів відповідно до статті 16 
Бюджетного кодексу України.

9.  Відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного кодексу України надати 
право Черкаській районній військовій 
адміністрації отримувати у порядку, 
визначеному Кабінетом Міністрів Укра-
їни, позики на покриття тимчасових 
касових розривів районного бюдже-
ту, пов’язаних із забезпеченням за-
хищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду 
за рахунок коштів єдиного казначей-
ського рахунку на договірних умовах, 
без нарахування відсотків за користу-
вання цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бю-
джетного періоду.

10.  Головним розпорядникам ко-
штів районного бюджету забезпечити: 

1)   зaтвеpдження пaспоpтів бю-
джетних пpогpaм протягом 45 дніввід 

дня набрання чинності цим рішенням;
2)   здійснення управління бюджет-

ними коштами у межах встановлених 
бюджетних повноважень та прове-
дення оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, 
результативне і цільове використан-
ня бюджетних коштів, організацію та 
координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та 
одержувачів бюджетних коштів у бю-
джетному процесі; 

3)  доступність інформації про бю-
джет відповідно до законодавства, а 
саме: 

здійснення публічного представлен-
ня та публікації інформації про бюджет 
за бюджетними програмами та показ-
никами, бюджетні призначення щодо 
яких визначені цим рішенням, відпо-
відно до вимог та за формою, встанов-
леними Міністерством фінансів Украї-
ни, до 15 березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних 
програм у триденний строк з дня за-
твердження таких документів; 

4) взяття бюджетних зобов'язань та 
здійснення витрат бюджету з ураху-
ванням вимог чинного бюджетного за-
конодавства; 

5)   у першочерговому порядку по-
требу в коштах на оплату праці пра-
цівників бюджетних установ, відповід-
но до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру 
мінімальної заробітної плати;

6)   у  повному обсязі проведення 
розрахунків за електричну та тепло-
ву енергію, водопостачання, водовід-
ведення, природний газ, інші енерго-
носії, комунальні послуги та послуги 
зв'язку, які споживаються бюджетни-
ми установами, та укладання догово-
рів за кожним видом відповідних по-
слуг у межах бюджетних асигнувань, 
затверджених в кошторисах.

11.  Якщо після прийняття рішен-
ня про районний бюджет повноважен-
ня на виконання функцій або надання 
послуг, на яке надано бюджетне при-
значення, передається відповідно до 
законодавства від одного головного 
розпорядника бюджетних коштів до 
іншого головного розпорядника бю-
джетних коштів, дія бюджетного при-
значення не припиняється, і застосову-
ється для виконання тих самих функцій 
чи послуг іншим головним розпоряд-
ником бюджетних коштів, якому це до-
ручено. Передача бюджетних призна-
чень у цьому випадку здійснюється за 
розпорядженням районної військової 
адміністрації, погодженим постійною 
комісією районної ради з питань бю-
джету, фінансів, інвестиційної політи-
ки  та економічного розвитку в поряд-
ку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України. 

У межах загального обсягу бюджет-
них призначень за бюджетною про-
грамою окремо за загальним та спе-
ціальним фондами районного бюджету 
фінансове управління районної дер-
жавної адміністрації за обґрунтованим 
поданням головного розпорядника 
бюджетних коштів здійснює перероз-

поділ бюджетних асигнувань, затвер-
джених у розписі бюджету та кошто-
рисі, в розрізі економічної класифікації 
видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджет-
них призначень головного розпоряд-
ника бюджетних коштів перерозподіл 
видатків бюджету за бюджетними про-
грамами, включаючи резервний фонд 
бюджету, додаткові дотації та субвен-
ції, а також збільшення видатків роз-
витку за рахунок зменшення інших 
видатків (окремо за загальним та спе-
ціальним фондами бюджету), здійсню-
ються за розпорядженням Черкаської 
районної військової  адміністрації, по-
годженим постійною комісією район-
ної ради з питань бюджету, фінансів, 
інвестиційної політики та економічно-
го розвитку, в порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призна-
чень або перерозподіл інших видатків 
з районного бюджету, крім випадків, 
передбачених цим рішенням, здійсню-
ються за розпорядженням Черкаської 
районної військової адміністрації, по-
годженим постійною комісією район-
ної ради з питань бюджету, фінансів, 
інвестиційної політики  та економічно-
го розвитку.

Забороняється, без внесення змін 
до рішення про районний бюджет, 
збільшення бюджетних призначень за 
загальним та спеціальним фондами 
районного бюджету на: 

оплату праці працівників бюджетних 
установ за рахунок зменшення інших 
видатків; 

видатки за бюджетними програма-
ми, пов'язаними з функціонуванням 
органів місцевого самоврядування, за 
рахунок зменшення видатків за іншими 
бюджетними програмами. 

12. Відповідно до статей 43 та 60 
Закону України ,»Про місцеве само-
врядування в Україні», пункту 12 статті 
641 Бюджетного кодексу України вста-
новити нормативи відрахування части-
ни чистого прибутку (доходу), за на-
ростаючим підсумком щоквартальної 
фінансово-господарської діяльнос-
ті комунального підприємства «Райте-
плоенергія» Черкаської районної ради 
та спеціалізованого комунального під-
приємства «Райліс» — у розмірі 50 від-
сотків, Господарського підприємства 
експлуатації приміщень Черкаської 
районної ради, комунального проєк-
тно-виробничого архітектурно-плану-
вального підприємства «Архбюро», ко-
мунального підприємства теплових 
мереж Черкаського району — у розмірі 
15 відсотків  чистого прибутку (доходу) 
від розміру комунальної частки (акцій) 
у їх статутних фондах, розрахованого 
згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку.

Комунальні підприємства Черкась-
кої районної ради сплачують частину 
чистого прибутку (доходу) за резуль-
татами фінансово-господарської ді-
яльності 2022 року та наростаючим 
підсумком щоквартальної фінансово-
господарської діяльності у 2023 році, у 
строки, встановлені для сплати подат-

ку на прибуток підприємств.
Частина чистого прибутку (доходу), 

що підлягає сплаті до районного бю-
джету, визначається комунальними 
підприємствами за формою розрахун-
ку, встановленою Міністерством фі-
нансів України.

Розрахунок частини чистого прибут-
ку (доходу) разом з фінансовою звіт-
ністю, складеною відповідно до по-
ложень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, подається комунальними під-
приємствами до органів державної по-
даткової служби у строк, передбаче-
ний для подання декларації з податку 
на прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу) 
зараховується на відповідний раху-
нок з обліку надходжень до загального 
фонду районного бюджету.

13. Це рішення набирає чинності з 
1 січня 2023 року.

Відповідно до  пункту 22  розділу  VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України в умо-
вах воєнного стану або для здійснення 
згідно із законом заходів загальної мо-
білізації не застосовуються такі норми 
цього рішення:

пункт 7,
підпункт 3 пункту 10,
пункт 11 (в частині, що стосуєть-

ся погодження з постійною комісією 
районної ради з питань бюджету, фі-
нансів, інвестиційної політики та еко-
номічного розвитку розпоряджень 
Черкаської районної військової адмі-
ністрації).

14.  Додатки 1, 2, 3 та 4 до цього 
рішення є його невід’ємною частиною.

15.  Районній раді опублікувати це 
рішення не пізніше, ніж у десятиден-
ний строк з дня його прийняття, у га-
зеті «Черкаський край».

16. Установити, що відповідно до 
вимог Бюджетного кодексу України, 
передача субвенцій між місцевими бю-
джетами здійснюється на підставі укла-
дання договору між місцевими рада-
ми. Проєкт договору в обов’язковому 
порядку погоджується, а у разі пере-
дачі субвенцій з районного бюджету 
розробляється структурними підрозді-
лами районної державної адміністрації 
— головними розпорядниками коштів 
районного бюджету. 

17.  Доручити фінансовому управ-
лінню Черкаської районної державної 
адміністрації у разі внесення Міністер-
ством фінансів України змін та допо-
внень до бюджетної класифікації, вра-
хувати такі зміни під час складання та 
виконання розпису районного бюдже-
ту на 2023 рік з послідуючим внесен-
ням змін до цього рішення.

18.  Контроль за виконанням рішен-
ня покласти на постійну комісію район-
ної ради з питань бюджету, фінансів, 
інвестиційної політики та економічного 
розвитку.

Голова         олександр василенко

Рішення розміщене за посилан-
ням: http://rayrada.ck.ua/dokumenty.
html?id=6831

Черкаська Міська раДа

Тридцять четверта сесія

рішеннЯ

від 22.12.2022 №34-34
м.Черкаси

про бюджет Черкаської міської територіальної громади 
на 2023 рік (2357600000)

Відповідно до статті 25 та пункту 23 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 76, 77 Бюджетного 
кодексу України, Черкаська міська рада вирішила:

1. Визначити на 2023 рік:
- доходи бюджету Черкаської міської територіальної громади (далі — бю-

джет громади) у сумі 4 694 389 592,00 гривні, в тому числі доходи загального 
фонду бюджету громади — 4 494 650 966,00 гривень, та доходи спеціально-
го фонду бюджету громади — 199 738 626,00 гривень, у тому числі бюдже-
ту розвитку — 88 156 000,00 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету громади у сумі 4 664 887 332,00 гривні, в тому числі 
видатки загального фонду бюджету громади — 3 754 578 618,00 гривень, та 
видатки спеціального фонду бюджету громади — 910 308 714,00 гривні, згід-
но з додатком 3 до цього рішення;

- повернення кредитів до бюджету громади у сумі 128 938 689,00 гри-
вень, у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду бюджету гро-
мади — 128 938 689,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;

- надання кредитів з бюджету громади у сумі 158 440 949,00 гривень, 
у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету громади — 
30 929 920,00 гривень, та надання кредитів із спеціального фонду бюджету 
громади — 127 511 029,00 гривень, згідно з додатком 4 до цього рішення;

- профіцит за загальним фондом бюджету громади 709 142 428,00 гри-
вень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету громади у сумі 
709 142 428,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету громади у розмірі 
70 994 000,00 гривень, що становить 1,9 відсотка видатків загального фонду 
бюджету громади, визначених цих пунктом;

- резервний фонд бюджету громади у розмірі 409 239 207,00 гривень, 
що становить 10,9 відсотка видатків загального фонду бюджету громади, ви-
значених цим пунктом.

Міський голова                                                          анатолій БонДаренко

З повним текстом рішення та додатками до нього можна ознайомитись 
на офіційному сайті Черкаської міської ради (http://www.rada.cherkasy.ua) в 
розділі «Публічні гроші».

кпТМ «Черкаситеплокомуненерго» має намір отримати дозвіл на викиди за-
бруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів котельні 
по вул.Дашковича, 62 у м.Черкаси. Котельна призначена для виробництва тепла та 
гарячої води житлового району міста. 

В котельні встановлено 5 водогрійних котлів, що працюють на природному газі: 
2 котли ТГВ-8М потужністю 9,6 МВт, 1 котел ТТ-100-0,1 потужністю 10 МВт та 2 кот-
ли RIELLO 10000RTQ потужністю 10 МВт кожний. Загальна потужність котельні 49,2 
МВт. Основні види та обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами: вуглецю оксид — 51,1211 т/рік, азоту діоксид — 
20,9806 т/рік, суспендовані тверді частинки — 0,003 /рік. За результатами розрахун-
ків не спостерігається жодних перевищень, усі нормативи витримані.

Збір зауважень та пропозицій громадськості щодо викидів забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» проводиться протягом міся-
ця з дати подачі повідомлення в місцеві засоби масової інформації відділом звернень 
Черкаської обласної адміністрації: бульв.Шевченка, 185, м.Черкаси, 18000, тел. га-
рячої лінії: 068 6218029, 050 4201356, електронна пошта: zvernennya.oda@gmail.com

Втрачене посвідчення учасника ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, категорія 1, 
серія А, №037081, видане 21.11.2019 року Черкаською обласною державною адміні-
страцією на ім’я Йохна Михайла Івановича, вважати недійсним. 

      
Втрачену картку водія ВХР UAD, №0000004ITW000, видану 12.03.2019 р.  ДП «Дер-

жавтотрансНДІпроект» на ім’я Данильченка Олександра Антоновича, вважати недій-
сною. 

      
Втрачене свідоцтво про право власності на житло за №5791 від 15.12.1993 р., ви-

дане органом приватизації Придніпровського райвиконкому м.Черкаси на ім’я Гостєвої 
Пелагеї Дмитрівні, Гостєвого Валерія Вікторовича, вважати недійсним. 

Черкаська районна державна нотаріальна контора повідомляє про відкриття спад-
щини після померлого 14.12.2013 року Свирського Георгія Петровича, 1940 року наро-
дження, який на день смерті проживав: с.Білозір’я, Черкаський район Черкаської об-
ласті. Осіб, які мають право на спадкування після смерті Свирського Георгія Петровича, 
прохання звертатися до 28.12.2022 року за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, 255, 
Черкаська районна державна нотаріальна контора.

Реклама у нас 37—31—52
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728 грудня 2022 року Оголошення
сТепанківська сільська раДа

Тридцять перша сесія восьмого скликання

рішеннЯ

20.12.2022                                                           №31-07/Vііі
с.степанки

про бюджет степанківської сільської територіальної громади на 2023 рік
(2352100000)

Відповідно до пункту 23 частини пер-
шої статті 26, частини першої статті 61 
Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», статей 76, 77 Бю-
джетного кодексу України, за погоджен-
ням з постійною комісією сільської ради 
з питань фінансів, бюджету, плануван-
ня, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітни-
цтва, сільська рада ВИРІШИЛА:

1. визначити на 2023 рік:
доходи бюджету Степанківської сіль-

ської територіальної громади (далі 
— бюджет громади) у сумі 78860383 
гривні, у тому числі доходи загально-
го фонду бюджету громади — 78344143 
гривні, та доходи спеціального фонду 
бюджету громади — 516240 гривень, 
згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету громади у сумі  
78860383 гривні, у тому числі видатки 
загального фонду бюджету громади — 
78344143 гривні, та видатки спеціаль-
ного фонду бюджету громади — 516240 
гривень;

оборотний залишок бюджетних ко-
штів бюджету громади у розмірі 100000 
гривень, що становить 0,13 відсотка ви-
датків загального фонду бюджету гро-
мади, визначених цим пунктом.

2. затвердити бюджетні призна-
чення головним розпорядникам ко-
штів бюджету громади на 2023 рік 
у розрізі відповідальних виконавців 
за бюджетними програмами згідно з 
додатком 2 до цього рішення.

3. затвердити на 2023 рік міжбю-
джетні трансферти згідно з додат-
ком 3 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету 
Степанківської сільської ради повнова-
ження приймати рішення щодо розподі-
лу та перерозподілу обсягів трансфер-
тів з державного та місцевих бюджетів у 
період між сесіями сільської ради з на-
ступним внесенням змін до рішення про 
бюджет громади.

4. затвердити розподіл витрат 
бюджету громади на реалізацію міс-
цевих/регіональних програм у сумі 
66323583 гривні згідно з додатком 4 
до цього рішення.

5. установити, що у загальному 
фонді бюджету громади на 2023 рік:

1) до доходів загального фонду бю-
джету громади належать доходи, ви-
значені статтею 64 Бюджетного кодек-
су України, та міжбюджетні трансферти, 
визначені статтями 97 та 101 Бюджет-
ного кодексу України (крім субвенцій, 
визначених статтею 691 та частиною 
першою статті 71 Бюджетного кодексу 
України);

2) джерелами формування у частині 
фінансування є надходження, визначе-
ні частиною першою статті 15, частиною 
першою статті 72 та абзацом третім 
пункту 225 розділу VI «Прикінцеві та пе-

рехідні положення» Бюджетного кодек-
су України.

6. установити, що джерелами 
формування спеціального фонду бю-
джету громади на 2023 рік:

1) у частині доходів є надходження, 
визначені статтею 691 Бюджетного ко-
дексу України;

2) у частині фінансування є надхо-
дження, визначені частиною першою 
статті 15 та частиною другою статті 72 
Бюджетного кодексу України.

7. визначити на 2023 рік відповід-
но до статті 55 Бюджетного кодексу 
україни захищеними видатками бю-
джету громади видатки загального 
фонду на:

оплату праці працівників бюджетних 
установ;

нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчуван-

ня;
оплату комунальних послуг та енер-

гоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюдже-

там;
забезпечення осіб з інвалідністю тех-

нічними та іншими засобами реабіліта-
ції, виробами медичного призначення 
для індивідуального користування;

оплату послуг з охорони комунальних 
закладів культури;

оплату енергосервісу.
8. Доручити начальнику фінан-

сового відділу степанківської сіль-
ської ради здійснювати у 2023 році 
на конкурсних засадах розміщення 
тимчасово вільних коштів бюджету 
громади на депозитах з подальшим 
поверненням таких коштів до кінця 
поточного бюджетного періоду, а та-
кож шляхом придбання державних 
цінних паперів відповідно до статті 
16 Бюджетного кодексу україни.

9. відповідно до статей 43 та 73 
Бюджетного кодексу україни нада-
ти право виконавчому комітету сте-
панківської сільської ради отри-
мувати у порядку, визначеному 
кабінетом Міністрів україни, позики 
на покриття тимчасових касових роз-
ривів бюджету громади, пов’язаних 
із забезпеченням захищених видат-
ків загального фонду, в межах поточ-
ного бюджетного періоду за рахунок 
коштів єдиного казначейського ра-
хунку на договірних умовах без на-
рахування відсотків за користуван-
ня цими коштами з обов’язковим їх 
поверненням до кінця поточного бю-
джетного періоду.

10. Головним розпорядникам ко-
штів бюджету громади забезпечити: 

1) затвердження паспортів бюджет-
них програм протягом 45 днів від дня 

набрання чинності цим рішенням;
2) здійснення управління бюджет-

ними коштами у межах, встановлених 
бюджетних повноважень та проведен-
ня оцінки ефективності бюджетних про-
грам, забезпечуючи ефективне, ре-
зультативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та коор-
динацію роботи розпорядників бюджет-
них коштів нижчого рівня та одержу-
вачів бюджетних коштів у бюджетному 
процесі;

3) забезпечення доступності інфор-
мації про бюджет відповідно до законо-
давства, а саме:

здійснення публічного представлення 
та публікації інформації про бюджет за 
бюджетними програмами та показника-
ми, бюджетні призначення щодо яких 
визначені цим рішенням, відповідно до 
вимог та за формою, встановленими 
Міністерством фінансів України, до 15 
березня 2024 року;

оприлюднення паспортів бюджетних 
програм у триденний строк з дня за-
твердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов’язань та 
здійснення витрат бюджету з урахуван-
ням вимог чинного бюджетного законо-
давства;

5) у першочерговому порядку потре-
бу в коштах на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до вста-
новлених законодавством України умов 
оплати праці та розміру мінімальної за-
робітної плати; 

6) у повному обсязі проведення роз-
рахунків за електричну та теплову енер-
гію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ, інші енергоносії, кому-
нальні послуги та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установа-
ми, та укладання договорів за кожним 
видом відповідних послуг у межах бю-
джетних асигнувань, затверджених у ко-
шторисі.

11. Якщо після прийняття рішен-
ня про бюджет громади повноважен-
ня на виконання функцій або надання 
послуг, на яке надано бюджетне при-
значення, передається відповідно до 
законодавства від одного головно-
го розпорядника бюджетних коштів 
до іншого головного розпорядни-
ка бюджетних коштів, дія бюджет-
ного призначення не припиняється 
і застосовується для виконання тих 
самих функцій чи послуг іншим го-
ловним розпорядником бюджетних 
коштів, якому це доручено. переда-
ча бюджетних призначень у цьому 
випадку здійснюється за рішенням 
виконавчого комітету степанківської 
сільської ради, погодженим з постій-
ною комісією сільської ради з питань 
фінансів, бюджету, планування, со-
ціально-економічного розвитку, ін-
вестицій та міжнародного співробіт-
ництва, у  порядку, встановленому 
кабінетом Міністрів україни. 

У межах загального обсягу бюджет-
них призначень за бюджетною про-
грамою окремо за загальним та спе-
ціальним фондами бюджету громади 
фінансовий відділ Степанківської сіль-
ської ради за обґрунтованим поданням 
головного розпорядника бюджетних ко-
штів здійснює перерозподіл бюджет-
них асигнувань, затверджених у розписі 

бюджету та кошторисі, в розрізі еконо-
мічної класифікації видатків бюджету, а 
також в розрізі класифікації кредитуван-
ня бюджету — щодо надання кредитів з 
бюджету. 

У межах загального обсягу бюджет-
них призначень головного розпоряд-
ника бюджетних коштів перерозподіл 
видатків бюджету і надання креди-
тів з бюджету за бюджетними програ-
мами, включаючи додаткові дотації та 
субвенції, а також збільшення видатків 
розвитку за рахунок зменшення інших 
видатків (окремо за загальним та спеці-
альним фондами бюджету) здійснюють-
ся за рішенням виконавчого комітету 
Степанківської сільської ради, погодже-
ним з постійною комісією сільської ради 
з питань фінансів, бюджету, плануван-
ня, соціально-економічного розвитку, 
інвестицій та міжнародного співробітни-
цтва, у порядку, встановленому Кабіне-
том Міністрів України. 

Передача інших бюджетних призна-
чень або перерозподіл інших видат-
ків бюджету громади і надання креди-
тів з бюджету громади, крім випадків, 
передбачених цим рішенням, здійсню-
ються за рішенням виконавчого коміте-
ту Степанківської сільської ради, пого-
дженим з постійною комісією сільської 
ради з питань фінансів, бюджету, пла-
нування, соціально-економічного роз-
витку, інвестицій та міжнародного спів-
робітництва.

Забороняється без внесення змін до 
рішення про бюджет громади збільшен-
ня бюджетних призначень за загальним 
та спеціальним фондами бюджету гро-
мади на:

оплату праці працівників бюджетних 
установ за рахунок зменшення інших 
видатків; 

видатки за бюджетними програмами, 
пов’язаними з функціонуванням органів 
місцевого самоврядування, за рахунок 
зменшення видатків за іншими бюджет-
ними програмами. 

Надати право виконавчому коміте-
ту Степанківської сільської ради вноси-
ти зміни до переліку капітальних вкла-
день у розрізі інвестиційних проектів, 
об’єктів та заходів, видатки на які про-
водяться за рахунок коштів бюджету 
розвитку, екологічного податку, грошо-
вих стягнень за шкоду, заподіяну пору-
шенням законодавства про охорону на-
вколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяль-
ності, надходження коштів від відшкоду-
вання втрат сільськогосподарського та 
лісогосподарського виробництва, пере-
ліку регіональних програм, обсягів між-
бюджетних трансфертів, які фінансува-
тимуться з бюджету громади, у межах 
та із зміною обсягів загального і спеці-
ального фондів.

12. відповідно до статей 26 та 
60 закону україни «про місцеве са-
моврядування в україні», пункту 35 
статті 64 Бюджетного кодексу укра-
їни встановити норматив відраху-
вання частини чистого прибутку (до-
ходу) за наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господар-
ської діяльності суб’єктів господа-
рювання комунальної власності сте-
панківської сільської територіальної 
громади, або у статутних фондах 

яких є частка комунальної власнос-
ті степанківської сільської територі-
альної громади, у розмірі 15 відсо-
тків чистого прибутку (доходу) від 
розміру комунальної частки (акцій) у 
їх статутних фондах, розрахованого 
згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку.

Суб’єкти господарювання комуналь-
ної власності територіальної громади, 
або у статутних фондах яких є част-
ка комунальної власності територіаль-
ної громади, сплачують частину чистого 
прибутку (доходу) за результатами фі-
нансово-господарської діяльності 2022 
року та наростаючим підсумком що-
квартальної фінансово-господарської 
діяльності у 2023 році, у строки, вста-
новлені для сплати податку на прибуток 
підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу), 
що підлягає сплаті до бюджету гро-
мади, визначається суб’єктами гос-
подарювання за формою розрахунку,   
встановленою Міністерством фінансів 
України.

 Розрахунок частини чистого прибут-
ку (доходу) разом з фінансовою звітніс-
тю, складеною відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку, 
подається суб’єктами господарювання 
комунальної власності територіальної  
громади, або у статутних фондах яких 
є частка комунальної власності терито-
ріальної громади до органів державної 
податкової служби у строк, передбаче-
ний для подання декларації з податку на 
прибуток підприємств.

Частина чистого прибутку (доходу) 
зараховується на відповідний рахунок з 
обліку надходжень до загального фонду 
бюджету громади.

13. це рішення набирає чинності з 
1 січня 2023 року.

Відповідно до пункту 22 розділу VI 
«Прикінцеві та перехідні положення» 
Бюджетного кодексу України в умовах 
воєнного стану або для здійснення згід-
но із законом заходів загальної мобілі-
зації не застосовуються такі норми цьо-
го рішення:

пункт 7,
підпункт 3 пункту 10,
пункт 11 (в частині, що стосується 

погодження з постійною комісією сіль-
ської ради з питань фінансів, бюдже-
ту, планування, соціально-економічно-
го розвитку, інвестицій та міжнародного 
співробітництва рішень виконавчого ко-
мітету Степанківської сільської ради). 

14. Додатки №№1-4 до цього рі-
шення є його невід’ємною частиною.

15. секретарю сільської ради опу-
блікувати це рішення не пізніше, ніж 
через десять днів з дня його при-
йняття у газеті «Черкаський край».

16. контроль за виконанням цього 
рішення покласти на постійну комі-
сію сільської ради з питань фінансів, 
бюджету, планування, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та 
міжнародного співробітництва.

З додатками до рішення можна озна-
йомитися на офіційному вебсайті Сте-
панківської сільської територіальної 
громади.

сільський голова      ігор Чекаленко

коМунальне   піДприєМсТво
 «ГоспоДар 2017»

і н Ф о р М а ц і й н е     п о в і Д о М л е н н Я
про зміну тарифів на  вивезення твердих побутових відходів.

Відповідно до п.1 рішення Руськополянської 
сільської ради від 18.08.2017 року №25-2/VII «Про 
створення комунального підприємства «Господар 
2017» Руськополянської сільської ради» було ство-
рено комунальне підприємство. Одним із видім ді-
яльності є надання послуг по вивезенню твердих 
побутових відходів. 

Керуючись наказом Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово комунально-
го господарства України від 05 червня 2018 року 
№130 «Про затвердження порядку інформування 
споживачів про намір зміни цін/тарифів на кому-
нальні послуги з обгрунтуванням такої необхіднос-
ті, КП «Господар 2017» повідомляє споживачів про 
намір зміни тарифів на послуги з поводження з по-
бутовими відходами (вивезення побутових відходів 
та захоронення побутових відходів).

Розрахунок планового тарифу на послуги з по-
водження з побутовими відходами (вивезення по-
бутових відходів та захоронення побутових відхо-
дів) здійснено відповідно до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги, постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2006 р. №1010 «Про за-
твердження Порядку формування тарифів на по-
слуги з вивезення побутових відходів (зі змінами), 
наказу Міністерства регіонального розвитку, жит-
лово-комунального господарства та будівництва 
України від 12.09.2018 р. №239 «Про затвердження 
Порядку розгляду органами місцевого самовряду-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також розрахун-
ків тарифів на комунальні послуги.

Підставами перегляду тарифів на послуги з по-
водження з побутовими відходами є:

-зміни розрахункових показників, які безпосе-
редньо впливають на розмір собівартості наданих 
послуг та не залежать від виконавця цих послуг;

-визначення в законодавчій базі України поряд-
ку формування єдиних для всіх категорій спожи-
вачів тарифів відповідно до Постанови КМ України 
від 27 березня 2019 р. №318 «Про внесення змін 
до деяких постанов КМУ» були внесені зміни до 
постанови КМ України від 26 липня 2006 р. №1010, 
виключений пункт 34 Порядку, яким передбачено 
диференціація категорій споживачів. Наразі тари-
фи формуються єдині для всіх категорій спожива-
чів.

Вартість послуги для населення на одну особу 
на місяць складає 26,45 грн. ПДВ 20% — 5,29 грн. 

Загальна вартість — 31,74 грн.
Вартість 1м3 становить 211,60 грн. ПДВ 20% — 

42,32 грн. Загальна вартість — 253,92 грн.
Тарифи розраховано з урахуванням норм надан-

ня послуг із вивезення побутових відходів рішення 
виконавчого комітету Руськополянської сільської 
ради №194 від 16.08.2021 р.

Т а р и Ф
вартості витрат з вивезення твердих 

побутових відходів на 1м3 
с.Дубіївка на 2023 рік

Тарифи не можуть бути меншими, тому що під-
приємство не зможе забезпечити якісними послу-
гами по вивезенню твердих побутових відходів.

Вартість даного тарифу дасть змогу комуналь-
ному підприємству забезпечити належний санітар-
но-епідеміологічний стан  на території села. 

Свої зауваження та пропозиції просимо надси-
лати протягом семи календарних днів з дня опу-
блікування в письмовій формі за адресою: 19602, 
с.Руська Поляна, КП «Господар 2017», вул.Не-
бесної Сотні, 81, тел: 0472-34-41-10; e-mail: 
Gospodar20173@i.ua.

інФорМаціЯ 
ДлЯ споЖиваЧів коМунальноГо ГоспоДарсТва «полЯна»  

про наМір всТановленнЯ плаТи за послуГи  
повоДЖеннЯ з поБуТовиМи віДХоДаМи

Відповідно до Статуту Комунального господар-
ства «Поляна» одним із видів діяльності є надан-
ня послуг із вивезення побутових відходів. Госпо-
дарством було розроблено прогнозовані тарифи 
за послугу з поводження з побутовими відходами. 

Керуючись наказом Міністерства регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово комунально-
го господарства України від 05 червня 2018 року 
№130 «Про затвердження порядку інформування 
споживачів про намір зміни цін/тарифів на кому-
нальні послуги з обгрунтуванням такої необхіднос-
ті, КГ «Поляна» повідомляє споживачів про намір 
зміни тарифів на послуги з поводження з побуто-
вими відходами (вивезення побутових відходів та 
захоронення побутових відходів).

Розрахунок планового тарифу на послуги з по-
водження з побутовими відходами (вивезення по-
бутових відходів та захоронення побутових відхо-
дів) здійснено відповідно до Закону України «Про 
житлово-комунальні послуги, постанови Кабінету 
Міністрів України від 26.07.2006 р. №1010 «Про за-
твердження Порядку формування тарифів на по-
слуги з вивезення побутових відходів (зі змінами), 
наказу Міністерства регіонального розвитку, жит-
лово-комунального господарства та будівництва 
України від 12.09.2018 р.№239 «Про затвердження 
Порядку розгляду органами місцевого самовряду-
вання тарифів на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також розрахун-
ків тарифів на комунальні послуги.

Підставами перегляду тарифів на послуги з по-
водження з побутовими відходами є:

-зміни розрахункових показників, які безпосе-
редньо впливають на розмір собівартості наданих 
послуг та не залежать від виконавця цих послуг;

-визначення в законодавчій базі України поряд-
ку формування єдиних для всіх категорій спожи-
вачів тарифів відповідно до Постанови КМ України 
від 27 березня 2019 р. №318 «Про внесення змін 
до деяких постанов КМУ» були внесені зміни до 
постанови КМ України від 26 липня 2006 р. №1010, 
виключений пункт 34 Порядку, яким передбачено 
диференціація категорій споживачів. Наразі тари-
фи формуються єдині для всіх категорій спожива-
чів.

Вартість послуги для населення на одну особу 
на місяць складає 44,57 грн. ПДВ 20% — 8,91 грн. 
Загальна вартість — 53,48 грн.

Вартість 1м3 становить 356,56 грн. ПДВ 20% — 
71,31 грн. Загальна вартість — 427,87 грн.

Тарифи розраховано з урахуванням норм на-
дання послуг із поводження з побутовими відхо-
дами, що затверджені рішенням виконавчого ко-
мітету Руськополянської сільської ради №194 від 
16.08.2021 р.

Т а р и Ф
вартості витрат з вивезення 

побутових відходів на 1м3 с.руська поляна 
на 2023 рік

Прогнозовані тарифи не можуть бути меншими, 
тому що господарство не зможе забезпечити якіс-
ними послугами поводження з побутовими відхо-
дами.

Вартість даного тарифу дасть змогу комуналь-
ному господарству забезпечити належний санітар-
но-епідеміологічний стан на території села. 

Свої зауваження та пропозиції просимо над-
силати в письмовій формі протягом семи кален-
дарних днів з дня опублікування даної інформа-
ції в газеті «Черкаський край» за адресою: 19602, 
с.Руська Поляна, КГ «Поляна». вул.Небесної Сотні, 
81, тел. 067 157 38 51; e-mail: kg.poliana2018@i.ua.

№ Статті витрат Послуга з 
поводженням 
з побутовими 

відходами, грн/м3

обсяг побутових відходів 518
1 Прямі матеріальні витрати 28,63
2 Прямі витрати з оплати праці 93,88
3 Інші прямі витрати 12,97
4 Загальновиробничі витрати 16,41

всього витрати виробничої 
собівартості

151,89

5 Адміністративні витрати 43,32
6 Витрати на збут 9,43

всього витрат повної 
собівартості

204,64

7 Плановий прибуток 6,96
разом 211,60

8 Вартість 1 м3 211,60
9 Норма на 1 особу 0,13
10 Тариф без ПДВ 26,45
11 ПДВ 20% 5,29

Тариф з пДв 31,74

№ Статті витрат Послуга з 
поводженням 
з побутовими 

відходами, грн/м3

обсяг побутових відходів 350
1 Прямі матеріальні витрати 49,04
2 Прямі витрати з оплати 

праці
188,73

3 Інші прямі витрати 55,56

4 Загальновиробничі витрати 28,11

всього витрати 
виробничої собівартості

321,44

5 Адміністративні витрати 19,07
6 Витрати на збут 4,33

всього витрат повної 
собівартості

344,84

7 Плановий прибуток 11,72
Разом 356,56

8 Вартість 1 м3 356,56
9 Норма на 1 особу 0,125
10 Тариф без ПДВ 44,57
11 ПДВ 20% 8,91

Тариф з пДв 53,48
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— Щось твого дру-
га давно не видно. Ви 
ж були з ним не розлий 
вода.

— Зла відьма за-
чарувала його і три-
має в ув’язненні.

— Одружився?
— Так.

  
— Третій день не хочеться 

працювати, щоб це означало?
— Напевно, сьогодні се-

реда.
  

З жіночого форуму: «Дівчат-
ка, підкажіть, бо я так хвилю-
юся! Я на восьмому місяці, а 
треба видаляти зуб. Чи не по-
значиться це на дитині, чи не 
народиться негарною, з об-
личчям може щось трапиться? 
Хтось видаляв зуб під час вагіт-
ності? А то я панікую!»

З коментарів: «У мене зна-
йома видаляла зуб під час ва-
гітності, так дитина народилася 
без зубів.»

  
— Я вчора в окуліста був.
— І що він сказав?
— Сказав літери вчити!

  
З віком я стаю все сильні-

шою: сумку з продуктами на 500 
грн носити все легше і легше.

  
Прийшов чоловік до стома-

толога зі страшним зубним бо-
лем.

— Лікарю, врятуйте, вмираю 
від болю!

— У мене робочий день за-
кінчився.

— Ну дайте хоча б пораду!
— Традиційний метод — 

взяти нитку, прив’язати кінець 
і сильно смикнути.

Наступного дня дзвінок із 
реанімації.

— Це ви вчора поради-

ли хворому 
прив’язати кінець 
нитки і сильно 

смикнути?
— Так.

— Може ви 
тепер поради-

те, як йому ще-
лепу на місце при-

шити?
  

Сімейна сцена. У тата зни-
кли гроші з гаманця. Тато запи-
тує у сина:

— Сину, навіщо ти взяв мої 
гроші?

— Тату, а чому ти питаєш 
мене, а не маму?

— Це виключено, у гаманці 
ще лишились гроші!

  
У мене був один знайомий. 

Політик та бізнесмен. Коли 
підлеглі піарники доповідали 
йому, що про нього в інтернеті 
розповсюджують недостовірну 
інформацію, він казав: «Це ще 
слава Богу, що достовірну не 
розповсюджують».

  
Мати запитує дочку:
— Ти що плачеш? Петя тобі 

невірний?
— Якби тільки Петя!

  
Коли він її побачив, розум-

ний годинник поміряв пульс, і 
розумний мобільний банк за-
блокував карту.

  
Вирішила здивувати чоло-

віка. Поки він мився, начепила 
трусики зі смугастим пухнас-
тим хвостом, на голову — котячі 
вушка і спокусливо лягла в ліж-
ко поверх ковдри, прийнявши 
позу грайливої кішечки. Проки-
нулася від того, що грайливу кі-
шечку укутали в ковдру, почу-
хали за вухом і сказали: «Спи, 
блохастику!».

Усміхніться!

Червонослобідська сільська рада по-
відомляє, що 22.12.2022 сільською радою 
було прийнято рішення №28-37/VIII «Про бю-
джет Червонослобідської сільської терито-
ріальної громади на 2023 рік (2355100000)». 
З повним текстом рішення можна ознайо-
митися на офіційному сайті сільської ради 
(http://chervonoslobidskaotg.org.ua/)

«Самоцвіти» талантами наближають 
Перемогу 
креативні та енергійні юні учасники 
аматорського хореографічного 
колективу «самоцвіти», що діє при 
новоселицькому будинку культури 
Черкаського району, щодень 
наближають перемогу україни 
талантами, волонтерством, енергією 
небайдужих сердець.

Чигиринські «Самоцвіти» об’єднують 20 
юних танцюристів і співаків віком від 6 до 
16 років, які виступають як самостійний 

ансамбль, так і окремими колективами: співо-
че тріо «Смайлики», «Бешкетники», «В’южен». 
Під керівництвом хореографа Альони Кітляр 
вони вивчають і дарують громадськості різно-
жанрові народні й сучасні хореографічні по-
становки, самобутні вистави.

Улюбленці місцевої публіки, юні талан-
ти вже здобули світове визнання. Вони — ла-

уреати й переможці багатьох українських та 
міжнародних конкурсів. Чимало успіхів приніс 
і тривожний 2022 рік: «Самоцвіти» завоюва-
ли першість у п’ятому всеукраїнському бага-
тожанровому конкурсі «Битва жанрів», міжна-
родному хореографічному конкурсі «Творча 
сотня», два других місця — у Віденському фес-
тивалі «Marathon der talente».

У рік повномасштабного вторгнення росій-
ських окупантів в Україну хлопчики та дівчатка 
активно долучилися до волонтерського руху. 
Їхні ідеї, як допомогти ЗСУ та землякам-за-
хисникам, всіляко підтримують завідувач бу-
динку культури-філії с.Новоселиця Людмила 
Жук, завідувач Новоселицької бібліотеки-фі-
лії Світлана Михайлюта, берегиня УРК Наталя 
Васюра та батьки. Разом із дорослими діти 
виготовляють окопні свічки, готують сирови-
ну для плетіння маскувальних сіток, творять 
малюнки-вітання. В дні різдвяних свят праг-
нуть зігріти захисників теплом своїх сердець: 
в’яжуть шкарпетки, готують святкові конвер-
ти з оригінальними написами й наповнюють 
їх солодощами та предметами першої необ-
хідності. Усе це відправляють бійцям на Пів-
день та Cхід через волонтерів, зокрема й УРК, 
заради Перемоги й збереження незалежності 
рідної України.

Тетяна калиновська

«Тонкий голос переносить…»
всі ми знаємо пісню «ой попід гай зелененький«. є там слова «Там василько сіно 
косить, тонкий голос переносить». що це означає?

«Переносити, переводити голос у пісні означає не дати їй перерватись, підтримати звучання, 
коли інший співак бере дихання; Василь слухає спів удови, чує, що її голос зараз перерветься, й 
підхоплює той голос, і переносить його через паузу, і ось вони вже співають разом! Зрештою, це 
звична техніка українського акапельного ансамблю» — пояснює наш земляк з Катеринопільщини, 
засновник і багаторічний керівник чоловічого хору «Чумаки» Василь Триліс.

Австралійська письменниця написала казку,
побачивши малюнки юних черкащан
Дитяча письменниця Джейд Метр з австралії надихнулася малюнками маленьких 
українців і створила казку «космічний готель «україна». До видання увійшли ілюстрації 
29 дітей із Черкаської області.

Щорічно в Україні відбу-
вається конкурс дитя-
чих малюнків на кос-

мічну тематику «Noosphere 
Space Art Challenge». За чоти-
ри роки свої роботи надіслали 
понад 30 тисяч учасників. Цьо-
горіч війна завадила довести 
конкурс до кінця, але органі-
затори вирішили підтримати 
українських дітей. Вони звер-
нулися до австралійської пись-
менниці Джейд Метр із пропо-
зицією перекласти деякі з її 
космічних казок українською, 
аби малеча могла прочитати 
захопливі історії та відволікти-
ся від тривожних новин.

Авторка ж, побачивши кон-
курсні малюнки, запропонува-
ла написати казку саме для 

них. Так з’явився «Космічний 
готель «Україна» — історія про 
те, як повинні збуватися дитя-
чі мрії. 

«Якщо є такий го-
тель, то він має нале-
жати дітям: з України та 
з усього світу, які хочуть 
поділитися своїми мрі-
ями та натхненням. І ця 
книга виникла з ідеї про 
надихаюче місце, яке 
належить лише дітям, 
для них і ними створене, 
де вони можуть будувати 
нове майбутнє», — роз-
повіла Джейд Метр.

До видання увійшло 
427 малюнків дітей з усієї 
України. Серед них 22 — 
з Черкас та 7 із області. 
В Австралії книга вийшла 

у видавництві «Storyberries». 
Українською її переклала ГО 
«Асоціація Ноосфера».

оголошення

— Правду люди кажуть:  
«Не родись вродливою.»


