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ШАНОВНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ,
УЧНІ ТА СТУДЕНТИ, БАТЬКИ!

Щиро вітаємо всіх вас із чудовим святом � Днем
знань! Від усієї душі бажаємо першокласникам, які
прийдуть до навчальних закладів, стати гідними гро�
мадянами суверенної держави, внести свій вклад у її
розбудову. Прийміть слова щирої поваги та глибоко�
ого захоплення вашою святою справою і ви, шановні
педагоги!. Зичимо всім вам успіхів, всього найкра�
щого у житті!

ШАНОВНІ ПІДПРИЄМЦІ!
    Завтра відзначається ваше свято � День підприєм�
ця. Цей напрямок економічного розвитку України і
нашого району, зокрема, з кожним роком набирає
сили, слугує кращому наповненню  бюджету, працев�
лаштуванню людей.

Дозвольте побажати вам наснаги у роботі,
вміння та професіоналізму у веденні справ, подаль�
ших успіхів, щастя і здоров’я в житті.

Â.ÏÀÍÎÂ, Â.ÓÄÎÄ,
ãîëîâà ò.â.î ãîëîâè
ðàéîííî¿ ðàäè           ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿

Î. ÊÀÌ²ÍÑÜÊÀ,
ì³ñüêèé ãîëîâà

    Насиченими на події були
святкові дні на Вовчанщині.
Двадцять третього серпня, коли
відзначалася 645річниця
звільнення Харківщини від
німецько5фашистських загарб5
ників, у райцентрі пройшов уро5
чисто5траурний мітинг біля
пам’ятника загиблим визволите5
лям Вовчанська.

Керівники району і міста,
ветерани війни і праці, представ�
ники громадськості та учнівської
молоді пройшли по центральній
вулиці і під звуки урочистої мелодії
поклали до підніжжя пам’ятника
квіти.

На мітингу, який відкрила
міський голова О.Камінська, зі
словами  вдячності та привітань на
адресу ветеранів війни виступи�
ли тимчасово виконуючий обо�
в’язки голови райдержадмініст�
рації В.Удод, голова районної
ради В.Панов, голова ветерансь�
кої організації району І.Зарубін,
голова районної ради ветеранів
Івнянського району Бєлгородської
області М.Креміньов, який на
згадку про зустріч передав вете�
ранській організації нашого
району книгу «Прохоровське поле».

Учасники  мітингу вшанува�
ли пам’ять загиблих хвилиною
мовчання. Квіти було також покла�
дено до пам’ятного знаку загиб�
лим землякам, встановленого у пар�
ку 40�річчя Перемоги.

Івнянська делегація ознайо�
милась з містом та побувала у Свя�
то�Жено�Мироносицькій церкві, де
гості з Росії поставили свічки в па�
м’ять загиблих у роки війни.

Наступного дня відсвяткува�
ли День незалежності та День міста
Вовчанськ. На цих урочистостях та�
кож побували гості з Росії � офіційні
делегації Шебекінського, Волоко�
нівського та Корочанського районів.

Разом з керівниками району
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і міста вони взяли участь в урочис�
тому відкритті меморіальної дошки,
встановленої на фасаді будинку, де
мешкав Ю.Макеєв, який два десятка
років очолював райвиконком, а потім
� райдержадміністрацію.

Дошку відкрила міський голо�
ва О.Камінська. Зі спогадами про
Ю.Макеєва виступили О.Лобяк та

А.Сохань, які добре його знали і
довгий час працювали разом з ним.

Зі сцени  городян з Днем не�
залежності та днем міста привітали
тимчасово виконуючий обов’язки го�
лови райдержадміністрації В.Удод,
голова районної ради В.Панов,
міський голова О.Камінська, депутат
обласної ради від Партії Регіонів
О.Гнєзділова, а також гості з Росії.
Телеграму з привітаннями на честь
свят надіслав і народний депутат
України Д.Шенцев, він в якості по�
дарунка передав покриття на підло�

гу для трьох груп в дитсадку №7.
До речі, для всіх дитсадків міста
подарунок зробив і губернатор об�
ласті А.Аваков, який передав їм
каруселі.

За доброю традицією в  цей
день щорічно оголошується ім’я
шанованого жителя райцентру,
якому присвоєно  звання Почесний

громадянин міста Вовчанська. У
нинішньому році, згідно рішення
сесії міськради, ним стала ко�
лишній директор школи №1
С.Петровська. Міський голова
вручила  Почесному громадяни�
ну міста 2007 року належні відзна�
ки і квіти (на знімку). Свого ко�
лишнього директора і вчителя
привітали також  випускники шко�
ли імені Горького різних років.

Цінними подарунками, Гра�
мотами і квітами були нагород�
жені знані люди Вовчанська, пор�
трети яких занесено на нещодав�
но встановлено дошку пошани
«Ними пишається Вовчанськ».

Свою збірку віршів, видану
при фінансовій підтримці міськра�
ди, серед яких є багато творів про
рідне місто, презентував зі сце�
ни В.Громов, він же і прочитав
один з них.

Подарунками було відзначе�
но також  клуб спортивного танцю
«Рапід» під керівництвом трене�
ра Н.Головніної, юну мешканку

Вовчанська Г.Огаркіну, яка в цей
день, як і наша держава, відзначи�
ла своє повноліття.

У концертній програмі,
підготовленій до свята, виступили
учасники художньої самодіяльності
Вовчанська а також професійні ар�
тисти з Харкова. Для молоді прой�
шла дискотека.

На завершення нічне небо
міста прикрасив і святковий феєр�
верк.

Фото і текст
Ю.БОНДАРЕНКА

   25 серпня 2007 року в Національному палаці
«Україна» м.Київа відбулися урочистості з нагоди
Дня незалежності України за участю віце5прем’єр5
міністрів уряду та президента Національної академії
наук Бориса Патона.

Цей день надовго запам’ятається колективу ВАТ
«Вовчанський агрегатний завод». Міжнародними
срібними стелою і дипломом «Якість ІІІ тисячоліття»,
засвідченими президентами Національних і Королівсь�
ких академій наук 29 країн світу, відзначено наше
підприємство, яке очолює голова правління Олександр
Антоненко. Вітаємо!

В.Панов та В.Удод разом з ветеранами покладають
квіти до пам’ятника загиблим воїнам
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   Районна рада V скликання
відпрацювала більше року виз5
наченого законодавством тер5
міну. Пройдено перший важли5
вий етап нашої спільної робо5
ти, ми підбиваємо підсумки
своєї діяльності за час роботи
районної ради з квітня 2006
року по серпень 2007 року.

Оглядаючись назад, мож�
на сказати, що районна рада у
нинішньому складі впевнено прой�
шла шлях становлення, а наш де�
путатський корпус склав серйоз�
ний іспит на зрілість, довів свою
здатність працювати ефективно,
знаходити виважені компроміси та
досягати поставленої мети.

І, головне, що зрозуміли
наші депутати під час спілкування
з виборцями � їм потрібні не щедрі
передвиборні обіцянки. Їм потрібна
праця, заробіток, умови для вихо�
вання дітей, хліб на столі та зла�
года в домі.

Саме цим питанням при�
ділялася постійна увага з боку
територіальних громад району,
особисто їх керівниками та депу�
татським корпусом району, до
складу якого входить 500 людей,
в тому числі 81 депутат Вовчансь�
кої районної ради.

Головною дійовою осо�
бою в районній раді, як і в радах
інших рівнів був і залишається де�
путат. В ході виборів до нашого де�
путатського корпусу увійшли люди
висококваліфіковані, добре обізнані
із станом справ у промисловості,
сільському господарстві, соціальній
сфері та інших структурах.

З 81 депутата: 31 � праців�
ники аграрного сектору;
9 – промисловості, будівництва,
транспорту, зв’язку; 7 – навчаль�
них закладів; 3 – закладів охорони
здоров’я та 17 представників
органів законодавчої та виконав�
чої влади; 26 депутатів були депу�
татами районної ради минулого
скликання.

Таким чином, загальний
інтелектуальний потенціал депу�
татського корпусу досить високий
і це є важливим нашим резервом.

Свою діяльність у звітний
період голова районної ради, пре�
зидія, постійні депутатські комісії
проводили відповідно до вимог Кон�
ституції України і Закону України “Про
місцеве самоврядування в Україні”
на підставі перспективного плану
роботи, який складається з ураху�
ванням пропозицій депутатів, пост�
ійних депутатських комісій.

Значна увага приділяєть�
ся організаційній роботі. Вже на ІІ
сесії (11.05.2006р.), як і передба�
чено законом, було обрано прези�
дію та 7 постійних депутатських
комісій, утворено координаційну
раду з питань місцевого самовря�
дування при голові районної ради,
затверджено Регламент роботи
ради, Положення про президію та
постійні комісії.

Приємно відзначити, що за
минулий період жодного разу не
було відмінено засідання сесії че�
рез неявку депутатів. Хочу подя�
кувати депутатам, які, не дивля�
чись на безліч проблем на вироб�
ничих дільницях, що складно вир�
ішувати без них, брали участь у
пленарних засіданнях ради, в за�
сіданнях постійних комісій. Але, на
жаль, це відноситься не до всіх.
Так, наприклад, з 17 пленарних за�
сідань, всього на 3 був присутній
депутат районної ради Смолович
А.С., на 4 сесіях – депутат Пома�
зан Ю.М., на 5 сесіях – Міндолін
В.П., на 6 – депутат Агафонов
О.О., на 7 – депутат Шипенко О.Є.,
на 8 сесіях – депутати: Герман П.А.
та Золотоус О.В.

Ще гірша картина вималь�
овується з явкою депутатів на за�
сідання постійних комісій: на жод�
ному з 14 засідань постійної депу�
татської комісії з питань АПК не
був присутній депутат Смолович
А.С., лише на 1 засіданні постійної
комісії з питань місцевого само�
врядування, законності, правопо�
рядку, депутатської діяльності та
депутатської етики (а всього було
10 засідань) був присутній депу�
тат Шипенко О.Є.. Лише на 2 за�
сіданнях постійних комісій були
присутні депутати Топорков О.М.,
Герман П.А., Швигаль В.І., Роз�
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дайбіда Ю.О.; на 3 засіданнях депу�
тат – Помазан Ю.М. Декому з депу�
татів варто зробити належні виснов�
ки з цієї інформації).

За звітний період було про�
ведено 17 пленарних засідань рай�
онної ради V скликання, в тому числі
– 6 позачергових, розглянуто 200
питань, що стосуються різних сторін
життєдіяльності району та прийняті
відповідні рішення, в тому числі:
соціально�економічного розвитку
району та бюджету – 34; соціально�
го захисту населення – 15; АПК та
земельних відносин – 12; комуналь�
ної власності – 46; діяльності ради –
33; гуманітарних питань та засобів
масової інформації – 36; інші – 24.

Сесії показали, що депутати
розглядають питання порядку ден�
ного всебічно, виважено. Так, 25
травня 2006 року на сесії районної
ради було заслухано звіт райдер�
жадміністрації про виконання програ�
ми економічного і соціального роз�
витку на 2006 рік та  делегованих
повноважень. Депутати його визна�
ли незадовільним і висловили більше
60 зауважень та пропозицій. В прий�
нятому сесією рішенні Вовчанській
РДА було запропоновано підготува�
ти заходи стосовно усунення  вияв�
лених недоліків та розроблено про�
граму конкретних дій.

Хід виконання вищезазначе�
ного рішення постійно заслуховував�
ся на засіданнях постійних комісій
та пленарних засіданнях ради.

Депутатів районної ради
надзвичайно хвилює і стан справ у
сільському господарстві. Адже сьо�
годні тут кожен керівник діє на влас�
ний розсуд, не одержуючи від рай�
онної виконавчої влади ні належної
допомоги, ні консультацій спец�
іалістів з того чи іншого питання.

Я вважаю, що начальник уп�
равління сільського господарства
РДА, відповідальний за розвиток
сільськогосподарської галузі, має
бути координуючим центром з на�
дання вчасної дійової допомоги
сільгоспвиробникам. Особливо знач�
на його роль у поширенні новітніх
технологій. На жаль, нині цього
немає. Більше того, окремі заходи
якщо і  проводилися, то лише тоді,
коли необхідність в них уже відпала.

Так само хвилює нас і стан
охорони здоров’я, освіти та культу�
ри, і тому в процесі роботи депутати
райради не тільки виявляють недо�
ліки та ставлять завдання, але й до�
помагають їх вирішувати, вишукую�
чи всі можливості для збільшення
видатків на ці галузі. Так, наприк�
лад, якщо в 2006 році для капіталь�
ного ремонту закладів освіти райо�
ну були використані кошти в сумі 6,5
тис.грн., то на 2007 рік на капіталь�
ний ремонт затверджено, з ураху�
ванням змін, коштів сумі 164,0
тис.грн., з яких станом на 20.08.07р.
уже використано 158,5 тис.грн..

Вовчанською ЦРЛ за 2006 рік
на капітальні видатки використані кош�
ти в сумі 174,9 тис.грн.. А на 2007 рік
на капітальні видатки затвердженно з
урахуванням змін кошти в сумі 516,9
тис.грн., які станом на 20.08.07р. ви�
користані в сумі 265,2 тис.грн..

За  2006 рік районним
відділом культури на капітальні ви�
датки використані кошти в сумі 112,7
тис. грн. На 2007 рік  на капітальні
видатки затверджено з урахуванням
змін кошти в сумі 147,7 тис. грн., які
станом на 20.08.07 року  викорис�
тані в сумі 74,4 тис. грн.

Відчуваючи свою відпові5
дальність за підростаюче покоління
депутати особливу увагу приділяли
за звітний період вирішенню про�
блем, які існують в галузі освіти рай�
ону. На семи сесіях райради 13 раз
порушувалися питання, які стосують�
ся покращення стану справ у на�
вчальних закладах. Під час підготовки
до розгляду на комісіях і сесіях пи�
тань, які стосуються освіти, депута�
ти відвідували школи, спілкувалися
з педагогічними колективами та
батьками. Було проведено зустрічі з
директорами шкіл та представника�
ми батьківських комітетів. І я вва�
жаю, що дякуючи саме такому все�
бічному вивченню питання, вдалося
досягти деяких позитивних змін.

Але, на жаль, рішення рай�
онної ради стосовно усунення ви�
явлених депутатами недоліків в га�
лузі освіти виконувалися не в по�
вному обсязі. Тому третім питанням
порядку денного ХVІІІ сесії ми знову
розглянули питання “Про стан справ
у галузі освіти району”.

За минулий рік нами було
затверджено 26 районних програм.
До прийняття кожної з них ми теж
підходили неформально, вивчаючи
питання про їх значимість та не�
обхідність для району. Але в процесі

контролю за їх виконанням вияви�
лося, що деякі з них існують лише
на папері, тому що не завжди
підкріплені фінансово. Щоб у нас
була можливість виконувати програ�
ми в повному обсязі, необхідно ще
активніше працювати над наповнен�
ням районного бюджету.

За звітний період проведе�
но 19 засідань президії районної
ради, на яких розглядалися най�
гостріші проблеми нашого району.
Не дивлячись на дорадчий характер
рішень президії, вони, безумовно,
мали важливий вплив на вирішення
поточних справ, допомагали коор�
динувати роботу постійних комісій та
знайшли відображення в прийнятих
радою рішеннях.

У звітний період продовжува�
лася практика зосередження основ�
ної поточної роботи ради в міжсесій�
ному режимі. У зв’язку з тим, що пи�
тання, які виносилися на розгляд
сесії, попередньо обговорювалися на
засіданнях постійних депутатських
комісіях, жодна сесія при прийнятті
рішень не супроводжувалася палки�
ми суперечками та протистоянням.

Головною ланкою в системі
підготовки рішень ради залишались
постійні депутатські комісії. Незва�
жаючи на відмінності у напрямках
роботи хотів би зазначити, що всі 7
постійних комісій працювали напру�
жено з усвідомленням відповідаль�
ності за покладені на них обов’язки.

У роботі комісій використо�
вуються дві форми проведення зас�
ідань. Перша – це окреме засідан�
ня, на якому розглядаються планові
питання, контроль за якими покла�
дено на комісії: звернення грома�
дян, скарги, тощо. Друга – спільні
засідання кількох постійних депу�
татських комісій, на яких розгляда�
ються питання, рекомендовані по�
рядком денним чергової сесії рай�
онної ради. Таким чином розгля�
дається широке коло питань. До
участі в роботі комісій завжди зап�
рошуються фахівці, працівники рай�
онного відділу земельних ресурсів,
юридичної служби районної ради.

Дозвольте коротко ознай5
омити вас, шановні депутати, з
роботою постійних комісій.

Постійна депутатська комісія з
питань бюджету

(Голова комісії – Колкутін К.М.)
За звітний період комісія про�

вела 18 засідань, розглянула 179
питань та прийняла по них виснов�
ки і рекомендації, підготувала 28
проектів рішень ради, які були зат�
верджені на сесіях районної ради,
заслухано керівників бюджетних ус�
танов з різних питань, розглянуто 27
заяв, проведено консультативну та
методичну роботу.

Головним у роботі комісії було
формування районного бюджету та
повсякденний контроль за його ефек�
тивним виконанням на основі пошу�
ку нових джерел наповнення дохід�
ної  частини бюджету. Це не завжди
було легко, тому що доведені до рай�
ону показники видатків по галузях
культури, фізичної культури та спорту
не забезпечували фінансування на�
явної мережі установ.

Постійна депутатська комісія
з питань місцевого самовряду5
вання, законності, правопоряд5
ку, депутатської діяльності та

депутатської етики
(Романцов Я.І.)

Комісія провела 10 засідань,
де розглянула 74 питання, підготу�
вала та подала на розгляд сесії 13
проектів рішень районної ради.

Постійна комісія розглядає та
вносить пропозиції щодо організац�
ійного забезпечення діяльності де�
путатів районної ради, виконання
Закону України “Про статус депутатів
місцевих рад”.

Основні питання, що готува�
лися та розглядалися в комісії – це
затвердження районних програм
“Організація та проведення призову
юнаків Вовчанського району до лав
Збройних Сил України в 2007 році”;
“Програми профілактики злочинності
у Вовчанському районі Харківської
області на 2006 – 2007 роки”, “Про�
грами охорони та збереження нема�
теріальної культурної спадщини у Вов�
чанському районі на 2007 – 2008 роки.

Постійна депутатська комісія
з питань соціального захисту,

медичного, торговельного
обслуговування населення та
малого і середнього бізнесу

(Прохорчук М.В.)
Комісія провела 12 засідань,

на яких розглянуто близько 164 пи�
тань, разом з відповідними відділа�
ми і управліннями районної держав�
ної адміністрації. Комісією підготов�
лено 14 проектів програм щодо охо�
рони здоров’я, соціального захисту

та зайнятості населення, малого
підприємництва, що були прийняті
на сесіях районної ради.

У центрі уваги саме цієї по�
стійної депутатської комісії одне з
основних питань –  медичне обслу�
говування населення. Інформація
центральної районної лікарні стосов�
но виконання заходів по впровад�
женню сімейної медицини в районі
всебічно розглядалася на засіданні
комісії. Визначені недоліки, пробле�
ми та шляхи їх подолання. Я вва�
жаю, що лише завдяки зусиллям та
наполегливості депутатів  цієї комісії
вдалося вирішити проблему, яка
існувала в районі роками – облаш�
товано нове приміщення для моргу.

І до розгляду питання “Про
затвердження районної програми
“Здорова мати – здорова дитина” на
2006 – 2010 роки депутати підійшли
всебічно і виважено, внесли конк�
ретні пропозиції з її доопрацювання,
визначення конкретного надходжен�
ня медичного обладнання і відпові�
дальних виконавців, переліку заходів
на перспективу.

За пропозицією цієї комісії
були виділені кошти на ремонт те�
рапевтичного відділення ЦРЛ, в яко�
му планується розмістити дитячу
консультацію.

Постійна депутатська комісія з
питань АПК, земельних відносин

та використання природних
ресурсів, екології

(Кулінічев О.О.)
Комісія провела 14 засідань,

розглянула 133 питання та прийня�
ла по них висновки і рекомендації,
підготувала 12 проектів рішень ради,
які були затверджені на сесіях рай�
онної ради.

До складу постійної комісії
входять депутати однодумці, про�
фесіонали з великим досвідом ро�
боти, люди активної громадської
позиції. Такий склад комісії дає змо�
гу вирішувати широке коло сільсько�
господарських питань.

Слід відзначити також надзви�
чайну активність депутатів постійної
комісії в обговоренні питань порядку
денного сесій і не тільки профільного
напрямку. Їх хвилює і стан освіти, охо�
рони здоров’я, транспорту, газифікації.
Голова комісії Кулінічев О.О. висту�
пає з починаннями багатьох добрих
справ, зокрема – шефства над дітьми�
сиротами школи�інтернату №5, надає
допомогу продуктами харчування,
обладнанням, приймає активну участь
в організації належних побутових умов
дітей. Засідання постійної комісії про�
ходить завжди жваво, конструктивно,
депутати не байдужі до численних
проблем жителів району.

З метою забезпечення стаб�
ільного стану справ у сільському гос�
подарстві району, відпрацюванню
моделей ринкових відносин економ�
іки, нових господарських структур в
АПК, підприємницьких підходів до
нарощування сільськогосподарсько�
го виробництва рішенням IX сесії рай�
онної ради V скликання затверджено
склад районної професійної комісії з
питань створення фермерських гос�
подарств, до якої увійшли голова по�
стійної депутатської комісії з питань
АПК Кулінічев О.О., член комісії Про�
лагаєв О.П. і заступник голови рай�
онної ради Круподеря С.П.

Вимоги Закону “Про оцінку
земель” передбачають велику роботу
постійної депутатської комісії, яка на
підставі частини 2 статті 23 проводить
розгляд подання районного відділу зе�
мельних ресурсів технічної докумен�
тації і виносить на розгляд сесії рай�
онної ради для затвердження матері�
алів з бонітування ґрунтів, економічної
оцінки земель та нормативної грошо�
вої оцінки земельних ділянок, розта�
шованих за межами населених
пунктів. Контроль за виконанням цих
рішень покладається теж на постійну
депутатську комісію з питань АПК.

Постійна депутатська комісія з
гуманітарних питань, питань

молодіжної політики та спорту,
засобів масової інформації та

зв’язків з громадськими органі5
заціями

(Ткаченко А.В.)
Комісія провела 13 засідань,

на яких розглянула 97 питань, контро�
лює виконання 10 районних програм.

Комісія використовує в своїй
роботі метод індивідуальних доручень
з метою успішного вирішення найак�
туальніших питань. Практикуються в
роботі спільні засідання постійних де�
путатських комісій. Так, наприклад,
при підготовці питання “Про дозвіл
на безкоштовне утримання школярів
загальноосвітньої школи�інтернату І
– ІІІ ступенів № 5 м.Вовчанська” чле�
ни постійних комісій з гуманітарних
питань та з питань соціального захи�
сту населення детально вивчили дане

питання з виїздом на місце.
Завдяки зусиллям депу�

татів цієї комісії в 2006 році вдало�
ся вишукати можливість для орган�
ізації другої оздоровчої зміни для
25 дітей�сиріт школи�інтернату №5.

Протягом звітного періоду
за рахунок усіх джерел фінансуван�
ня у загальноосвітніх школах рай�
ону обладнано комп’ютерні класи.
Постійна депутатська комісія з

питань
комунальної власностіта

комунального господарства
(Степанець А.В.)
Із 121 розглянутих питань

на 13 засіданнях постійної комісії
понад 40 стосувалися спільної ко�
мунальної власності територіальних
громад сіл, селищ, міста Вовчансь�
кого району, прийняті у спільну ко�
мунальну власність територіальних
громад сіл, селищ, міста Вовчансь�
кого району Василівської, Різників�
сьої, Волохівської та Пільнянської
загальноосвітніх шкіл.

Бурхливо, емоційно прохо�
дило засідання постійної комісії
при розгляді питання щодо при�
пинення функціонування Нестер�
нянської ЗОШ І – ІІ ступенів.

За пропозицією комісії
були внесені зміни до Методики
розрахунку, порядку передачі в
оренду майна та порядку викори�
стання плати за оренду майна, яке
є комунальною власністю терито�
ріальних громад сіл, селищ, міста
Вовчанського району.
Постійна депутатська комісія з

питань
соціально5економічного

розвитку району
(Самойленко М.М.)

       За звітний період комісія про�
вела 12 засідань, на яких розгляну�
то 136 питань, заслухано 6 інфор�
мацій керівників виконавчих органів.
Комісією підготовлено 19 проектів
рішень районної ради, які були об�
говорені і прийняті на сесіях.

Постійна комісія спрямо�
вує свою роботу на розвиток еко�
номіки і одночасно на підняття
добробуту населення та приймає
активну участь в розробці проекту
бюджету району, контролює його
виконання.

В цілому постійними депу�
татськими комісіями проведена
велика робота, але разом з тим,
слід відзначити, що надані депу�
татські повноваження використо�
вуються не повністю, а саме не
практикується проведення виїзних
засідань постійних депутатських
комісій, разом з галузевими
відділами та службами райдержад�
міністрації та правоохоронними
органами району для більш де�
тального розгляду питань.

На сесіях райради нео�
дноразово розглядалися пробле�
ми економічного і соціального роз�
витку району. Це було і залишаєть�
ся вимогою часу.

Звичайно, економічна си�
туація значною мірою впливає на
наповнення районного бюджету та
місцевих бюджетів.

Питання виконання район�
ного бюджету та пропозиції щодо
окремих змін до нього періодично
також розглядалися за цей час на
сесіях районної ради.

Разом з тим, аналіз справ
в районі, особливо в економіці та
соціальній сфері, свідчить про те,
що, керуючись наданими Законом
повноваженнями, районній раді,
постійним комісіям слід посилити
контроль за виконанням відповід�
них рішень та спрямувати
діяльність рад і депутатів усіх рівнів
на підвищення відповідальності за
стан справ на території громад
району. Особливо це стосується
сільської глибинки, щоб жодна
людина не залишалася поза ува�
гою. Тобто на всіх рівнях наша
діяльність з цих питань має бути
більш узгодженою і будуватися на
засадах взаємопорозуміння рай�
онної ради, райдержадміністрації,
з радами базового рівня. Оскіль�
ки, відповідно до Закону України
“Про місцеве самоврядування в
Україні” вони не підзвітні районній
раді, ми будуємо стосунки з 27
місцевими громадами на ґрунті
рівноправності, спільного вирішен�
ня проблем по переданих повно�
важеннях, надання методично�кон�
сультативної допомоги та інше.

В районі відпрацьовано
систему взаємодії сільських, се�
лищних, міської рад, систематич�
но здійснюється необхідна орган�
ізаційна, методична допомога де�
путатам, постійним комісіям, ра�
дам різних рівнів.

Нормою стали виїзди го�
лови районної ради, його заступ�
ника, працівників виконавчого апа�
рату на місця з метою вивчення
стану справ, здійснення практич�
ної допомоги радам.

Виконавчими апаратами
районної ради та райдержадміні�
страції організовано навчання
сільських, селищних, міського
голів. Так, за звітний період про�
ведено 17 семінарів з різних питань.

(Закінчення на 3 стор.)
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Шановні  депутати!
Районна рада намагається

працювати відкрито. Усі прийняті нею
рішення оприлюднюються  на сто�
рінках районної газети “Хлібороб”,
співзасновниками якої є районна,
міська ради та райдержадміністра�
ція, регулярно висвітлюється
діяльність районної ради, публікують�
ся звіти про роботу сесії, навчання
депутатів та нарад. Про ті, чи інші
події, які відбуваються в районній раді
та райдержадміністрації, два рази на
тиждень повідомляє радіомовлення,
засновниками якого також є райра�
да та райдержадміністрація.

Основними принципами
своєї роботи на посаді голови рай�
онної ради у звітний період я вва�
жав народовладдя, законність, ко�
легіальність, відповідальність перед
вами та нашими виборцями.

Вивчення громадської дум�
ки, потреб населення здійснюєть�
ся районною радою під час про�
ведення роботи зі зверненнями
громадян.

Прийом громадян мною як
головою районної ради, заступни�
ком голови та головами постійних
депутатських комісій, депутатами
проводиться згідно з затверджени�
ми графіками. За звітний період до
районної ради надійшло 173 звер�
нення, а на особистому прийомі по�
бували 131 громадянин. У більшості
випадків громадяни порушували пи�
тання соціального захисту, діяль�
ності житлово�комунального та до�

рожнього господарств, забезпечення
законності й дотримання правопоряд�
ку, питання працевлаштування. Де�
путати районної ради здійснюють
прийом виборців на виборчих окру�
гах, в громадській приймальні райра�
ди, надають по можливості матеріаль�
ну, благодійну чи іншу допомогу. Це
стосується не тільки ветеранів війни і
праці, а й підростаючого покоління.

Рік депутатської діяльності пе�
реконливо показав, що більшість де�
путатів добре обізнані з проблемами
району, а головне спроможні резуль�
тативно працювати в районній раді,
відстоювати інтереси своїх виборців.

Про це свідчить кількість
підготовлених депутатських запитів.

Ось деякі цифри. З 81 де�
путата з депутатським запитами звер�
талися 9 депутатів. Поступило 24 де�
путатських запитів, з яких вирішено
позитивно – 5; знаходяться у стадії
вирішення – 8; не вирішено – 11 (деякі
з них стосуються питань, що важко
розв’язати силами району, тому ми
звертаємося за допомогою до депу�
татів Харківської обласної ради).

Найактивнішим по наданню
депутатських запитів є депутат Гнідін
Ю.М. він вніс на розгляд ради 9 за�
питів. По 4 запити внесли на розг�
ляд ради депутати Слюсарев О.І. та
Фірсов В.В.

За звітний період районна
рада нинішнього скликання на своє�
му рахунку має немало добрих справ,
вона зарекомендувала себе згуртова�
ним колективом при прийнятті прин�
ципових рішень, які торкаються інте�
ресів всіх верств населення району. І
хоча реалізовані далеко не всі можли�
вості районної ради, але досягнуто го�
ловне: повна взаємодія і підтримка між
депутатами і головою районної ради,
що дозволяє працювати більш плідно;
налагоджені нормальні робочі контак�
ти між головою районної ради і міським,
селищними і сільськими головами;
відпрацьовується взаємодія з керівниц�
твом та структурними підрозділами
райдержадміністрації.

Основними завданнями, які
стоять перед районною радою сьо�
годні є: забезпечення виконання зат�
верджених районною радою програм

економічного і соціального розвитку
району, районного бюджету на 2007
рік та ведення чіткого контролю за
цільовим використанням бюджетних
коштів; постійне вдосконалення орган�
ізаційної роботи щодо об’єднання зу�
силь всіх органів місцевого самовря�
дування і виконавчих органів для пол�
іпшення добробуту населення.

Відзначаючи активну роботу
депутатів районної ради, особливу
подяку я хочу висловити депутатам
фракції Партії регіонів Харківської об�
ласної ради, дякуючи активній ро�
боті яких за рахунок субвенції з дер�
жавного бюджету в районі фінансу�
ються реконструкція каналізаційних
насосних станцій смт. Старий Салтів
(200,0 тис.грн..), реконструкція сис�
теми водопостачання смт Білий Ко�
лодязь (300,0 тис.грн.).

Життя людей сьогодні непро�
сте, і наше завдання � зробити все
можливе, щоб якомога швидше ста�
лися зміни на краще в нашому житті.

Люди обирали нас, сподіва�
ючись саме на це. Ми мусимо зро�
бити все, щоб їхні сподівання скор�

іше переросли у віру – віру у нашу
національну гідність, мудрість і
щасливе майбутнє України.

Підсумовуючи викладе5
не, хочу зазначити, що у звітний
період не все вдалося вирішити.
Особливо це стосується проблем
в економіці, в сільському госпо�
дарстві. Але ми не маємо права
чекати, що все вирішать в центрі,
чи воно само по собі якось влаш�
тується. Кожен з нас має визна�
чити своє місце і роль у подоланні
труднощів, а не бути пасивним
спостерігачем.

 Не дивлячись на те, що
сьогодні і органам місцевого са�
моврядування і органам виконав�
чої влади доводиться працювати
в складних умовах, які визнача�
ються економічною нестабільністю
та соціальною напругою, ми по�
винні шукати шляхи до  взаємодії
і співпраці представницьких і ви�
конавчих органів влади. Адже ми
відповідно до Конституції здійснює�
мо єдину владу – владу народу.
Отже всі наші зусилля мають бути
нормальними, конструктивними,
узгодженими –  опиратися на
взаємну підтримку.

На останнє хотів би
підкреслити, що в нашому районі
є потенціал, достатній не тільки
для поліпшення нинішньої ситуації,
а й для істотного прискорення роз�
витку району. Думаю, що всі ми
знайдемо в собі сили і волю, щоб
подолати сьогоднішні негаразди і
труднощі.

Дякую за увагу!

(Закінчення.
Початок на 2 стор.) Ç Â ² Ò
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   ...Буває дуже при5
ємно, коли колишні
наші випускники, навіть
ті, які закінчили навчан5
ня не один рік тому,
вітаються з нами і роз5
питують про життя
ліцею. Нам ще при5
ємніше від того, коли ці
випускники вже самі
стали батьками і приво5
дять навчатися до нас
своїх дітей, а таке трап5
ляється останнім часом
кожного року. Тоді ми
обмінюємося думками і
спогадами і радіємо,
що життя наших дітей
склалося. Це дійсно
наші діти, бо багато вик5
ладачів, майстрів ви5
робничого навчання,
працівників технічного
персоналу працюють у
нас понад 20 років.

Кожна дитина
ліцею, образно кажучі,
пройшла через душі пе�
дагогів. Це випускники
шкіл Вовчанського і
сусідніх районів, які об�
рали першими східцями
свого трудового шляху
робітничу професію, а
багато з тих, хто хотів на�
вчатися далі, продовжи�
ли освіту у Харківських
зооветеринарній ака�
демії, академії фізичного
виховання, інженерно�
педагогічній академії,
інших вузах м.Харкова.

У вільний від за�
нять час учні ліцею мають
можливість активно про�
водити своє дозвілля.

Працюють гуртки
художньої самодіяль�
ності: духовий (керівник
О.Богдан), який неодно�
разово був призером об�
ласного конкурсу серед
п р о ф е с і й н о � т е х н і ч н и х
навчальних закладів, во�
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ліцею виповнюється 29 років
кальний, (М.Рябов), худож�
нього слова (Г.Калашник).

Навіть до таких
дітей, які в школі не відзна�
чалися художніми таланта�
ми, знаходимо підхід.

Активними учасни�
ками художньої самодіяль�
ності є: Ю.Коловойда,
О.Кудра, О.Борисовський,
І.Акімов, І.Жданова, Г.Си�
мончук, В.Сівоус, А.Кріку�
нова, Т.Панталієнко,
М.Цветлінська, С.Новиков,
Д.Герасимчук, А.Купенко,
І.Івченко, та багато інших
учнів.

Ми проводимо
цікаві вечори відпочинку,
тематичні конкурси. вис�
тавки майстерності, де
майбутні кухарі, будівель�
ники, водії, електрогазоз�
варювальники показують
своє вміння в оволодінні
професією.

А щовівторка та що�
четверга відбуваються те�
матичні заходи в актовій
залі, які проводять не
тільки педагоги, а й діти.
Часто звертаємо увагу на
профілактику злободен�
них питань молоді: кримі�
нальну відповідальність,
наркоманію, ВІЛ�інфекцію,
гігієну підлітків, стосунки
між юнаками та дівчатами.
У кого в сім’ї є підлітки, ті
знають, як важко виховува�
ти дитину, щоб вона не
пішла по хибному шляху.
Ще важче, коли дітей ба�
гато і вони прийшли з
різних місць, з сімей різно�
го погляду на виховання та
різного добробуту. Нам
буває дуже прикро, що
хтось з учнів пропускає
заняття або самовільно за�
лишає навчання і йде на
заробітки, так і не одер�
жавши першу в житті про�
фесію.

Для згуртування
учнів, вивчення рідного
краю, щороку наші пер�
шокурсники ходять в тури�
стичний похід та в історич�
ний музей с.Верхній
Салтів. Проводяться тури�
стичні змагання, лунають
пісні, майбутні кухарі при�
гощають смачною кашою.

Спортивно � масова
робота Старосалтівського
ліцею в 2006 � 2007 на�
вчальному році уособлю�
валася, зокрема, у вигляді
участі у ряді спартакіад.

Особливо хочеться
відзначити учнів групи ку�
харів К�38, які посідали
призові місця в Спартакі�
аді ліцею. Кращі спортсме�
ни складали збірну, яка
завойовувала призи рай�
онних та обласних змагань.
В районній Спартакіаді се�
ред учнівської та студен�
тської молоді ліцей на про�
тязі чотирьох останніх
років посідає друге коман�
дне місце, пропустивши
вперед Вовчанський техн�
ікум механізації сільського
господарства. З таких
видів, як легкоатлетичний
крос, волейбол (дівчата) �
перше місце наше. В об�
ласній Спартакіаді серед
учнів професійно�техніч�
них навчальних закладів,
наш ліцей в 2006р. посів
2 місце, а в 2007р. � 4
місце. Кращими спортсме�
нами ліцею є: майбутні бу�
дівельники М.Куликов,
Ю.Коловойда, кухарі
Ю.Копилов, А.Крикунова,
Ю.Сивуха, електрогазоз�
варник А.Шевченко.

Добрих слів заслу�
говує волейбольна коман�
да дівчат, яка 4 роки
поспіль виграє обласний
турнір, присвячений
пам’яті Є.Кадацького, та є

призером районних зма�
гань з волейболу.

В ліцеї працюють 4
спортивні секції: з легкої
атлетики, футболу, волей�
болу, самбо з досвідчени�
ми тренерами: О.Овсяні�
ковою, В.Новіковим,
Ю.Переходою, Ю.Івчен�
ком.

Про салтівських
лижників відомо за межа�
ми України. В 2006р. ви�
пускник ліцею Перехода
Р. в змаганнях з Кубку
світу посів 3 місце
(спринт), а в Італії в м. Ту�
рині на змаганнях з пер�
шості світу серед юніорів
потрапив до тридцятки
кращих спортсменів. На
останніх змаганнях сезо�
ну 2007р. в сел. Тисівець
на дистанції 30 км (серед
дорослих) посів 4 місце.

В минулому зимо�
вому сезоні, не дивлячись
на відсутність в регіоні на�
лежного снігового покри�
ву, наші лижники не за�
лишилися без нагород. В
Першості України серед
ДЮСШ відзначилися учні
ліцею М.Куліков, О.Кузь�
мицька, С.Горбачова та
учні Старосалтівської
гімназії Р.Шкурко, В.Мань�
ко.

Спортивні традиції
ліцею вже можна назвати
давніми. Лижні перегони,
волейбол, футбол, легка
атлетика � це лише ос�
новні напрямки спортив�
ної роботи ліцею, а є ще і
туризм, настільний теніс,
кульова стрільба. Всього
ж двадцять два учні ліцею
посідали призові місця на
змаганнях республікансь�
кого рангу.

Щороку ми запро�
шуємо 1 вересня першо�
курсників та їх батьків до
музею історії Салтова,
створеного в ліцеї. А в
цьому році в гуртожитку
для учнів ми відкрили ще
й побутово � етнографіч�
ну кімнату.

Н. ЕКОВА,
соціальний педагог ліцею

   З 2 серпня по З грудня 2007 року в Україні про5
водиться благодійна акція «Ти можеш їм допомог5
ти», метою якої є привернення уваги суспільства
до проблем ветеранів війни та праці, людей похи5
лого віку, інвалідів, одиноких непрацездатних гро5
мадян, осіб, що перебувають у складних життєвих
обставинах і потребують сторонньої допомоги, іх
всебічної підтримки.

Вовчанська районна державна адміністрація
звертається до керівників підприємств, установ та
організацій з проханням взяти участь у проведенні цієї
акції.

ПРОСИМО працюючих на підприємствах вишу�
кати можливість зробити посильний внесок та надати
фінансову благодійну допомогу потребуючим, пере�
рахувавши кошти на рахунки Всеукраїнської благо�
дійної організації «Соціальна допомога» (ЄДРПОУ
35264187) відкриті у філії ВАТ «Укрексімбанк» в
м.Києві, МФО 380333, ЄДРПОУ 26296587: для USD
� 26009014035810/840, EUR � 26009014035810/
978, UАН� 26009014035810/980.

ÁËÀÃÎ Ä²ÉÍ²ÑÒÜ.
«Òè ìîæåø ¿ì äîïîìîãòè»«Òè ìîæåø ¿ì äîïîìîãòè»«Òè ìîæåø ¿ì äîïîìîãòè»«Òè ìîæåø ¿ì äîïîìîãòè»«Òè ìîæåø ¿ì äîïîìîãòè»

Чудовий подарунок  до початку нового навчального
року чекав учнів десяти шкіл району: було встановлено
новітні  навчально5комп’ютерні  комплекси, або як ще ка5
жуть, класи.

Комплекси складаються з комп’ютера вчителя та кількох
комп’ютерів для учнів, сканера, принтера � одним словом,
достатній набір обладнання для того, щоб учні опановували
навичками роботи сучасної техніки.

Практично всі школи, де нині встановлено нове облад�
нання, а також ті, які отримали комплекси раніше, підключені
до Інтернету.

Встановлення комплексів дало можливість зменшити
навантаження на один комп’ютер, а це дозволить кожному
учневі більше часу працювати самостійно.

З одним з таких комплексів, встановленим у школі №
7, перед початком навчального року ознайомився тимчасово
виконуючий обов’язки голови райдержадміністрації В.Удод (на
знімку, пояснення дає директор школи???????).

À ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ - ÊÐÀÙÅ!À ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ - ÊÐÀÙÅ!À ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ - ÊÐÀÙÅ!À ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ - ÊÐÀÙÅ!À ÊÎÌÏ’ÞÒÅÐÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ - ÊÐÀÙÅ!    Горять вони і у нашому районі. Зовсім недавно
працівникам державного підприємства «Вовчансь5
ке лісове господарство» довелося ліквідовувати
вогнище спалаху в лісовому масиві неподалік від
села Гатище, що межує з Російською Федерацією.

Î ÑÂ²ÒÀ.

Горять ліси не тільки
на Херсонщині

Є припущення, що пожежа виникла по злій волі
людини, аж надто явно про це свідчать залишені на
місці сліди.

А через три дні  недалеко від цього  вогнища
знов виник новий, на допомогу пожежним прийшли
вогнеборці місцевих підприємств, районного управл�
іння МНС. «Червоного півня» вдалося локалізувати з
мінімальними втратами.

10 працівників державного підприємства «Вол�
чанськоє лісове господарство» брали участь і в гасінні
пожежі в Херсонській області, де вони працювали з
ранцевими вогнегасниками.

Ðîçøóêóºòüñÿ ï³äîçðþâàíà...Ðîçøóêóºòüñÿ ï³äîçðþâàíà...Ðîçøóêóºòüñÿ ï³äîçðþâàíà...Ðîçøóêóºòüñÿ ï³äîçðþâàíà...Ðîçøóêóºòüñÿ ï³äîçðþâàíà...
Увага! За скоєння злочи5

ну, передбаченого ст. 121 КК
України (спричинення тяжких
тілесних ушкоджень) розшу5
кується ГАЛУШКА Ірина Воло5
димирівна, 1970 року народ5
ження, мешкає: Вовчанський
район, с.Іванівка, вул.Стрель5
цова, 30.

При встановленні її місця
знаходження просимо повідо5
мити за тел. «02», 4526566 або
іншим зручним шляхом.

« 0 2 »  ² Í Ô Î Ð Ì Ó ª.



1 âåðåñíÿ 2007 ð. Õë³áîðîá4 ÒÅËÅÅÊÐÀÍÒÅËÅÅÊÐÀÍÒÅËÅÅÊÐÀÍÒÅËÅÅÊÐÀÍÒÅËÅÅÊÐÀÍ

          ÓÒ–1
9.25, 20.00 ДФ «Мировая
война»
11.15 Жизнь продолжается
12.25, 16.50, 22.00 Чемпионат
мира по легкой атлетике
13.15 «Монте5Кристо»
16.00 «Наоборот»
18.30 Украинское измерение
19.15 Точка зрения

èíòåð
8.50, 15.25 «Агент нацио5
нальной безопасности»
9.55, 20.30 «Татьянин день»
11.00, 12.10 «Гонка за счас5
тьем»
14.20 «Узкий мост»
16.35 «Любовь как любовь»
17.55 Ключевой момент
19.00 «Богатая и любимая»
21.30 «Кодекс чести53»

ïåðâûé êàíàë
9.30 Модный приговор
10.20 Контрольная закупка
11.20 «Агент национальной
безопасности»
13.30 Фазенда
16.00 Федеральный судья
17.20 «Убойная сила»
18.20 Пусть говорят
20.30 «Частный заказ»
21.30 «Господа офицеры»

Ðîññèÿ
7.55 «Крот»
10.50 Суд идет
11.50, 12.35 МФ
13.40 «Марш Турецкого»
15.30 «Кулагин и парнеры»
16.40 «Танго втроем»
17.40 «Ангел5хранитель»
19.55 «Тюрьма особого на5
значения »

ÓÒ–1
9.20, 20.00 ДФ «Мировая
война»
10.10 В гостях у Д.Гордона
11.15 Жизнь продолжается
12.25, 16.50, 22.00 Чемпионат
мира по легкой атлетике
13.15 «Монте5Кристо»
18.30 Украинское измерение
19.15 Точка зрения

èíòåð
8.50, 15.25 «Агент нацио5
нальной безопасности»
10.00, 20.30 «Татьянин день»
11.00, 19.00 «Богатая и лю5
бимая»
12.10 Мюзикл «Сорочинс�
кая ярмарка»
14.20 «Узкий мост»
16.35 «Любовь как любовь»
17.55 Ключевой момент
21.30 «Кодекс чести53»

ïåðâûé êàíàë
9.30 Модный приговор
11.20 «Агент национальной
безопасности»
13.30 Фазенда
16.00 Федеральный судья
17.20 «Убойная сила»
18.20 Пусть говорят
19.00 «Татьянин день»
20.30 «Частный заказ»
21.30 «Господа офицеры»

Ðîññèÿ
7.55 «Крот»
10.50 Суд идет
13.40 «Марш Турецкого»
15.30 «Кулагин и парнеры»
16.40 «Танго втроем»
17.40 «Ангел5хранитель»
19.55 «Тюрьма особого на5
значения »

          ÓÒ–1
9.40 Выходные по�украински
10.00 Здорово
11.30 Светская жизнь
13.40 Перекресток
15.10, 16.30 Чемпионат
мира по легкой атлетике
18.55, 20.00 Футбол
22.00 Танцевальный конкурс

         èíòåð
7.45 Свобода Савика Шустера
11.10 «Картата потата»
11.55 Жди меня
13.15 Аншлаг
14.15 ДФ «Смерть принцес�
сы Дианы»
15.20 Мюзикл «Три мушке�
тера»
17.25 Дежурная камера
18.15 Концерт
20.25 Вечер с М.Галкиным

    ïåðâûé êàíàë
8.10 Здоровье
9.20 Смак
9.50 ДФ «Кумир»
11.20 ДФ «Извержение»
13.20 Ералаш
13.50 «Охотник»
18.10 «Женские слезы»
20.20 «Ледниковый период»

            Ðîññèÿ
7.45 Утренняя почта
8.20 Субботник
9.00 Вокруг света
11.20 «Весна на Заречной
улице»
14.30 «Кудряшка Сью»
16.10 МФ
16.30 Городок
17.00 Субботний вечер
19.25 Ревизор
19.50 «Сиделка»

         ÓÒ–1
9.30 «Три орешка для Зо5
лушки»
11.25 Новая армия
12.30 Здоровье
13.00 Аудиенция
13.30 Чемпионат мира по
легкой атлетике
16.00 В гостях у Д.Гордона
16.55 Футбол
19.50 «Визит дамы»
21.15 Светская жизнь

èíòåð
7.40 «Хранительница сек5
ретов»
9.40 Квадратный метр
10.30 Пока все дома
11.10 Караоке на майдане
11.50 Шиканем!
13.00 Все для тебя
14.00 Концерт
15.40 Вечер с М.Галкиным
17.55 «Родные и близкие»
20.50 «Поводырь»

ïåðâûé êàíàë
9.30 Пока все дома
10.20 Фазенда
11.20 Живой мир
13.00 Футбол
15.00 «Танго любви»
18.20 Минута славы
20.20 Фабрика звезд
21.50 «Унесенные»

Ðîññèÿ
9.05 Сам себе режиссер
10.50 Городок
13.30 «Стряпуха»
14.50 Честный детектив
15.20 Аншлаг
17.20 Танцы на льду
20.25 «Чертово колесо»
22.00 «Черная орхидея»

          ÓÒ–1
9.20, 20.00  «Генезис»
11.15 Жизнь продолжается
12.25, 16.50, 22.00 Чемпионат
мира по легкой атлетике
13.15 «Монте5Кристо»
14.35 Здорово
16.00 «Наоборот»
18.30 Украинское измерение
19.15 Точка зрения

èíòåð
9.55, 20.30 «Татьянин день»
11.00, 12.10, 17.50 «Гонка за
счастьем»
14.10 «Узкий мост»
15.15 «Агент национальной
безопасности»
16.25 «Любовь как любовь»
21.30 «Кодекс чести53»

ïåðâûé êàíàë
9.30 Модный приговор
10.20 Контрольная закупка
11.20 «Агент национальной
безопасности»
13.30 Фазенда
16.00 Федеральный судья
17.20 «Убойная сила»
18.20 Пусть говорят
19.00 «Татьянин день»
20.30 «Частный заказ»
21.30 «Господа офицеры»
22.30 Фабрика звезд

Ðîññèÿ
7.55 «Крот»
10.50 Суд идет
11.55, 12.35 МФ
13.40 «Марш Турецкого»
15.30 «Кулагин и парнеры»
16.40 «Танго втроем»
17.40 «Ангел5хранитель»
19.55 «Тюрьма особого на5
значения »

ÓÒ–1
9.15, 20.00  «Генезис»
11.15 Жизнь продолжается
12.25, 16.50, 22.00 Чемпио�
нат мира по легкой атлетике
13.15 «Монте5Кристо»
16.00 «Наоборот»
18.30 Украинское измерение
19.15 Точка зрения

èíòåð
8.50 Шиканем!
9.55,20.30 «Татьянин день»
11.00, 19.00 «Гонка за сча5
стьем»
12.15 «Барин»
15.00 Бенефис Г.Ветрова
16.20 Жди меня
17.55 «Гонка за счастьем»
20.30 «Татьянин день»
21.30 «Кодекс чести53»

ïåðâûé êàíàë
10.20 Контрольная закупка
11.20 «Агент национальной
безопасности»
13.30 Фазенда
16.00 Федеральный судья
17.20 «Убойная сила»
18.10 Жди меня
19.00 «Татьянин день»
20.30 «Частный заказ»
21.20 «Господа офицеры»

      Ðîññèÿ
10.50 Суд идет
10.50 «Старые дела»
11.55, 12.35 МФ
13.40 «Марш Турецкого»
15.30 «Кулагин и партнеры»
16.40 «Танго втроем»
17.40 «Ангел5хранитель»
19.55 «Тюрьма особого на5
значения »

          ÓÒ–1
9.15, 20.00 ДФ «Мировая
война»
10.10 Ваш выход
11.15 Жизнь продолжается
12.25, 16.50, 22.00 Чемпионат
мира по легкой атлетике
13.15 «Монте5Кристо»
16.00 Шаг к звездам
18.25 Украинское измерение
18.55, 20.00 Футбол

èíòåð
8.50, 15.25 «Агент нацио5
нальной безопасности»
10.00, 20.30 «Татьянин день»
11.00, 18.55 «Богатая и лю5
бимая»
12.10 Мюзикл «Снежная
королева»
14.20 «Узкий мост»
16.35 «Любовь как любовь»
17.55 Ключевой момент
20.30 Свобода Савика Шустера

ïåðâûé êàíàë
9.30 Модный приговор
11.20 «Агент национальной
безопасности»
13.30 Фазенда
16.00 Федеральный судья
17.20 Пусть говорят
18.00 Поле чудес
19.00 «Татьянин день»
22.10 «Королева»

Ðîññèÿ
8.05 «Крот»
10.50 Суд идет
13.40 «Версия полковника
Зорина»
15.30 «Кулагин и парнеры»
16.40 Аншлаг
17.40 «Ангел5хранитель»
19.55 «Юрмала�2007»
21.50 «Последний уик5энд»
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м. Вовчанськ,
вул. Володарського, 12Засновники – Вовчанська

райдержадміністрація, районна рада, міська
рада. Виходить українською мовою, щосуботи
(свідоцтво ХК № 964 від 4 квітня 2003 року).

○

○

○

○

○

○PR – Матеріали, позначені таким значком, друкуються на правах реклами.

Çàñòóïíèê ðåäàêòîðà Ì.ØÊÓÐÊÎ

ВАХТОВА РОБОТА в Харкові. Для роботи в їдальнях в/ч м.Хар�
кова терміново потрібні кухарі, кухонні працівники. Житлом та харчу�
вання забезпечуємо.  Тел. 8(067)522501553; 8(057)705532512.

ПРОДАМ корову після 4�го отелення, червоно�біла, молоко �
дуже добре; ПРОДАМ навоз. Звер. м.Вовчанськ, вул.Щорса, 265А,
тел. 4571508.

Страхова компанія групи  UNIQA (Австрія)
ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ регіонального представника.

Наші телефони: 8(057)760520524; 8(067)323554510

Вовчанському м’ясокомбінату потрібні
працівники різних спеціальностей.

Заробітна плата виплачується регулярно.
Доставка транспортом підприємства.

Харчування безкоштовне.
Звертатися: м.Вовчанськ, вул.Новоселівська, 1,
ТОВ «Вовчанський м’ясокомбінат», відділ кадрів,

тел. 4�21�76; 4�20�33. 353

Вовчанська міська рада щиро
вітає з днем народження

депутата міської ради,
 економіста ЗАТ «Вовчанський

хлібозавод» УКРАЇНЕЦЬ Вален5
тину Іванівну 5 6 вересня.

Бажаємо міцного здоров’я,
щастя, успіхів у праці.

 Бажаємо міцного здоров’я,
щастя, успіхів у праці.

директора д/г «Гонта�
рівка»

РОЗДАЙБІДУ
Юрія

Олексійовича 5
7 вересня;

начальника представ�
ництва Української
пожежно�страхової

компанії
СЛЮСАРЄВА

Олексія Ігоровича 5
7 вересня.

Â²ÒÀªÌÎ!
Вовчанська районна рада

щиро вітає з днями народжен5
ня депутатів районної ради:


