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У суботу, 16 червня, у Вороновиці відбувся 

публічний звіт голови Вороновицької 

селищної ради Олександра Ковінька. 

Проходив захід на подвір’ї школи.  Було 

зареєстровано 209 присутніх. Окрім звіту 

голови за 2017 та перше півріччя 2018, пе-

ред широкою аудиторією про роботу за рік 

поінформував староста Комарова Віктор 

Гиренко, а також інформацію про впровад-

ження реформ та місцевих програм дове-

ли присутнім жителям селища  запрошені 

галузеві спеціалісти. 

«У 2017 році нам вдалось багато чого 

зробити. Це і будівництво 4,5 км нового 

асфальтованого покриття на 8 вулицях 

селища та майданчику перед школою, і 

прокладання централізованої мережі водо-

гону у селі Комарів. Восени була запущена 

очисна станція на вулиці Гагаріна, прове-

дена реконструкція вуличного освітлення  

на  10 вулицях  Вороновиці. Займались ми 

і гуманітарними  проектами, зокрема, по-

кращенням матеріального забезпечення 

садочків, шкіл, бібліотеки, амбулаторії 

сімейної медицини.

У 2018 році у Вороновицькій ОТГ ми 

плануємо реалізувати декілька вели-

ких проектів. Це, зокрема, прокла-

дання водогонів та централізованого 

водовідведення, продовження будівництва 

доріг, запуск комплексної системи вулич-

ного відеоспостереження, розпочати ро-

боти з реконструкції центральної площі у 

Вороновиці та облаштувати два дитячих 

майданчики. На ці роботи ми плануємо за-

лучити не тільки власні кошти, а  й гроші із 

обласного та державного бюджетів.  Поки 

що щось конкретно говорити дуже важ-

ко, тому що зараз виготовляються про-

екти, а відповідно і кошторисна вартість 

ще не визначена», - розповів Олександр 

Ковінько.

У депутатському виборчому окрузі 

№10, до складу якого входять вулиці За-

городня, Івана Франка, Шкільна, Воїнів 

Інтернаціоналістів та частина Київської,  

був обраний вуличний комітет.  Збори 

жителів відбулись 14 червня. На них було 

визначено кількісний  склад, а це троє осіб, 

та особовий склад: голосуванням були 

обрані Стадницький Василь Вікторович, 

Білогурова Мальвіна Федорівна та Шишкіна 

Оксана Петрівна. Займатиметься вуличний 

комітет організаційними питаннями.

«Першочергове наше завдання – це 

організувати людей для проведення благо-
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Свою оцінку роботі селищного голови 

дав  голова Вінницької районної державної 

адміністрації Михайло Демченко.

 «Мені надзвичайно приємно кон-

статувати той факт, що Вороновиць-

ка об’єднана територіальна громада,  її 

керівник та команда роблять успішні 

справи. У плануванні, системності робіт, 

перспективності Вороновиця є однією із 

кращих в області серед селищних громад. Є 

плани, є розуміння, є бачення, можливість 

і є реалізація. Я як голова районної 

державної адміністрації всіляко буду тільки 

підтримувати таких голів у здійсненні всіх 

тих реформ на місцях, які проводяться. 

Усі подані від вашої громади проекти на 

участь у конкурсах та грантах буду всіляко 

підтримувати на рівні області. Ми маємо 

разом перейти шлях неуспішності і створи-

ти комфортні умови для життя усіх грома-

дян в кожній територіальній громаді», -  на-

голосив Михайло Демченко.

До  голови Олександра Ковінька було чи-

мало запитань, зокрема, щодо благоустрою 

селища, облаштування відпочинкових зон 

та дитячого майданчика. Також громадян 

цікавили питання щодо ставок земельно-

го податку та правопорядку у селищі. До-

сить емоційно звучало питання про факт 

збиття автомобілем жінки з дитиною, який 

трапився у Вороновиці в кінці минулого 

року. Відповідь на нього, окрім Олександра 

Ковінька, дав і заступник начальника рай-

онного відділення поліції Овчарук.

«За фактом було відкрите кримінальне 

провадження, проведено відповідні слідчі 

дії. Зараз ми направили справу для ознай-

омлення в прокуратуру  і після відповідного 

погодження  будемо клопотати про пере-

дачу до суду. Загалом, у Вороновицькій ОТГ 

з початку цього року до ЄРДР  було внесено 

24 кримінальні правопорушення, серед яких 

оголошено про підозру у 9 кримінальних пра-

вопорушеннях, закінчено досудове слідство 

у 8 кримінальних провадженнях, які на-

правлено до суду з обвинувальним актом 

та у 6 провадженнях проводяться досудові 

слідчі дії», - наголосив Сергій Овчарук.

Із нюансами та новими правилами нара-

хування державних субсидій аудиторію оз-

найомила начальник районного управління 

соціального захисту населення Надія Хо-

дацька.  Про впровадження медичної ре-

форми та механізм укладання договорів із 

сімейними лікарями розповіла завідуюча 

Вороновицькою амбулаторією сімейної ме-

дицини Інна Шевчук. А начальник відділу 

освіти, молоді та спорту Вороновицької 

ОТГ Людмила Мисліцька поінформувала 

присутніх на зборах  про створення в 

громаді освітнього округу та опорної школи, 

а також про особливості «Нової української 

школи». Тривав публічний звіт  більше двох 

годин і завершився закликом селищного го-

лови не бути байдужими до життя в громаді 

та заходів, які у ній відбуваються.

устрою на наших вулицях, щоб їх поставили 

на чергу на асфальтування. У минулому році у 

нас це не вийшло, зараз вулиці залишились без 

депутата, який би міг це організувати, тому 

ми і вирішили брати ініціативу у свої руки. 

Зараз ми активно розмовляємо із людьми, 

доносимо вимоги щодо розчистки вулиць від 

кущів та дерев, і про заборгованість за вивіз 

сміття розповідаємо, і про обов’язковість 

підписання договорів із комунальним 

підприємством. Це непроста робота, але ми 

вже бачимо певне розуміння від людей. Тільки 

від нашої організованості і взаємопідтримки 

залежить кінцевий результат», - розповів 

голова вуличного комітету Василь 

Стадніцкий.

Ініціатива із створенням вуличного 

комітету виникла після того, як у березні на 

19 сесії 8 скликання  було прийняте рішення 

«Про дострокове припинення повноважень 

депутата Вороновицької селищної ради 

Наталії Сташенко на підставі особистої 

заяви про складання нею повноважень». 

Як зазначив голова селищної ради Олек-

сандр Ковінько, те ж рішення передбачало 

і надсилання відповідного повідомлення до 

Вороновицької селищної виборчої комісії. 

«Вороновицька селищна рада зробила усі 

необхідні документальні оформлення для 

проведення повторних виборів депутата. 

Наразі, чекаємо відповідних погоджень. Та-

кож було вирішено питання із розподілом 

депутатських повноважень між вулични-

ми депутатами сусідніх округів. Це, зокре-

ма, стосується оформлення та підписання 

актів обстеження житлово-побутових умов 

громадян. Це робитимуть депутати Олек-

сандр Штельмах, Володимир Шліхтенко 

та Віталій Костюк. Щодо виділення 

матеріальної допомоги на лікування чи 

вирішення складних життєвих обставин, 

то кошти виділятимуться з мого фонду», - 

зауважив Олександр Ковінько.

Зараз члени вуличного комітету актив-

но займаються організацією суботників та 

роз’яснювальною роботою серед жителів ву-

лиць Київської та Шкільної, аби найближчим 

часом поставити їх на чергу асфальтування.



На базі Вороновицького професійно-

технічного училища відкрито навчально-

практичний центр з підготовки робітників за 

професією «Бджоляр».  Саме ця спеціальність 

потрапила до списку професій, захищених 

державою, тож відкриття центру забез-

печить навчальному закладу гарантоване 

фінансування та державне замовлення на 

студентів.  На урочисте відкриття завітало 

чимало гостей. Серед них був і заступник 

голови Вінницької обласної державної 

адміністрації Ігор Івасюк.

«Це знакова подія і для ОТГ, і для навчаль-

ного закладу, і для усієї системи професійно-

технічної освіти. На загальнодержавному 

рівні визначений пріорітет – сьогодні це 

19 спеціальностей, планується, що буде  21 

спеціальність. До цього переліку віднесена 

і професія «Бджоляр». На Вінниччині на 

сьогодні працює 8 центрів – 4 будівельні, 

2 аграрних, 1 залізничного профілю, 1 – 

у сфері послуг. Сьогодні ми відкриваємо 

ще один напрямок. Підготовка фахівців-

бджолярів  дає можливість молодим людям 

себе знайти і реалізувати в перспективній 

професії, яка витребувана на ринку праці, 

з другого боку – це дає можливість нашій 

У Комарові у тестовому режимі запуще-

на остання черга водогону. Для охоплення 

централізованим водопостачанням усьо-

го села, будівельні роботи тривали майже 

рік. У липні минулого року була введена 

в експлуатацію артезіанська свердлови-

на №3, до неї було підключено спочатку 

53 двори, а пізніше  ще 57 домоволодінь. 

Ще більше ста хат отримали воду восени 

минулого року від свердловини №4, а від 

реконструйованої свердловини №2 водою 

забезпечені 40 домоволодінь, навчально-

виховний комплекс та комарівський ФАП. 

Як зазначив староста села Віктор Гирен-

ко, уже навесні продовжили незаверше-

не будівництво четвертої гілки водогону, 
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Спеціалісти Фонду соціального страху-
вання у Вінницькій області  надаватимуть 
консультативні послуги жителям грома-
ди у вороновицькому ЦНАПі. Із головою 
селищної ради Олександром Ковіньком 
відбулась зустріч, на якій обговорювався 
механізм співпраці управління з об’єднаною 
територіальною громадою.  За попередніми 
домовленостями, на першому етапі 
консультації будуть проводити раз в місяць, 
а надалі - двічі на місяць. Як зазначила на-
чальник Вінницького відділення управління 
Фонду соцстрахування Наталія Богатчук, на 
території Вороновицької громади знаходять-
ся 188 осіб-підприємців, 1255 застрахованих 
осіб та  проживає 20 громадян, потерпілих на 
виробництві.

«Найчастіше на прийомах люди зверта-
ються щодо питань, які стосуються ви-
плат з тимчасової непрацездатності, 
допомозі при вагітності та пологах, оплаті 
лікування в реабілітаційних відділеннях са-
наторно-курортних закладів. Постійно ми 
консультуємо і громадян, які зазнали трав-
мувань на виробництві. Хочеться зазначити, 
що послугами Фонду соціального страхування 
можуть користуватись виключно громадя-
ни, які офіційно працевлаштовані, тому ми 
готові вести бесіди з людьми, які отримують 
заробітні плати у «конвертах», наголошую-
чи на перевагах легальної найманої праці», - 
розповіла Наталія Богатчук.

Спеціалісти Фонду 
соціального страху-
вання надаватимуть 
консультації у ЦНАПі

у Комарові в тестовому 
режимі запущена остання 

черга водогону

у вороновицькому пту №14 відкрито 
навчальний центр з підготовки бджолярів

днями його запустили у тестовому режимі. 

Він забезпечуватиме питною водою також 

більше ста дворів.

«Запущена остання свердловина, яка 

замикає весь цикл водогону в селі Комарів. 

Правда, є така ділянка, протяжністю 1 км, 

люди мали бажання прокладати водогін, 

але там така вулиця, що на ній мало хат, 

їм виходило дуже дорого. А так, водогін є по 

всьому селі», - розповів Віктор Гиренко.

Проектна документація на водогін була 

зроблена в 2016 році, ще з Комарівського 

сільського бюджету було виділено гроші на 

будівництво однієї свердловини. За кош-

ти вже об’єднаної громади проводилось 

будівництво двох та капітальний ремонт 

однієї свердловини, там повністю була 

замінена апаратура та автоматика. Разом 

із виготовленням проектів кошторис робіт 

склав більше 750 тисяч гривень. 

У Вороновиці тема води та будівництва 

водогонів у травні-червні була однією з 

найобговорюваніших як на зборах лю-

дей, так і у владних кабінетах. Проблема 

із питною водою стоїть настільки гостро, 

що забезпечення людей централізованим 

водопостачанням визначено пріоритетним 

завданням. Цьогоріч   в селищі планується 

реалізувати два масштабних проекти з 

будівництва кількох гілок водогонів.  Пер-

ший – на вулицях Козацький шлях, Пер-

шотравнева, Лісова, Яблунева, Ягідна, 

Б.Хмельницького, Коцюбинського, 

Українській, Паріївській, Набережній, 

Ганщинській, Подільській та Бориса Шу-

ляка.  Другий -  по вулицях  Шевченка, 

Олійника, Благодатній, Кооперативній, 

Героїв Майдану, І. Яковенка, Лесі Українки,  

Юності, частини Дружної та Сорочинської. 

Так як, власне, безпосереднє будівництво 

водогону фінансуватиметься за кошти лю-

дей, було прийняте рішення публічного об-

говорення даного питання, то ж на початку 

травня відбулось кілька зустрічей голови 

селищної ради Олександра Ковінька  із жи-

телями.

  «Ключовим моментом для нас – це ціна. У 

минулому році – це було 150 гривень за метр 

прокладеної труби. Списки бажаючих, хто 

хоче проводити воду, у вуличних депутатів 

уже є, хотілося б ще раз попросити людей 

уточнити цю інформацію, тому що оста-

точна вартість залежатиме від  кількості  

підключених будинків до водогону, – заува-

жив Олександр Ковінько. – Можу сказа-

ти вже, що цей проект буде дуже склад-

ним. Свердловина коштує 500-700 тисяч 

гривень. Тільки на другий проект, як ска-

зали проектанти, враховуючи кількість 

абонентів та перепади висот, потрібно 

буде 4 свердловини. Поки що є тільки одна. 

Якщо робити ще три свердловини – це 

буде приблизно 2 мільйона гривень. Тут 

потрібно буде переглядати і плани по ас-

фальтуванню. У нас бюджет обмежений».

Зараз уже замовлена проектно-кошто-

рисна документація. Як тільки вона буде 

готова, планується знову провести збо-

ри жителів для остаточного визначення 

вартості будівництва, а також створення 

ініціативних груп, які будуть спільно кон-

тролювати процес будівництва водогонів. 

країні міцно тримати експортні позиції в 

галузі сільського господарства», - зауважив 

Ігор Івасюк.

Аби центр був створений, було докладе-

но чимало зусиль, зокрема, наповнення 

необхідною матеріально-технічною на-

вчальною базою. Як зазначив директор 

училища Володимир Нагорний, зараз 

студентів готують за спеціальністю «сто-

ляр-бджоляр», в майбутньому планується 

також освоїти навий для закладу освітній 

напрям «бджоляр-садівник».

«Зараз у нас на базі училища облаштова-

но дві навчальні аудиторії: навчальний клас 

та  лабораторію. Маємо ми і осучаснену  на-

вчально-практичну пасіку. Кабінет забезпе-

чений необхідною навчальною  літературою, 

роздатковим матеріалом, придбаний сучас-

ний бджолиний інвентар та обладнання. 

Це і автоматична медогонка, електричний 

воскопрес, нам на замовлення виготовили 

пилкозбирачі для багатокорпусних вуликів. 

Також ми організовуємо проходження на-

вчальних практик для наших студентів на 

сучасних промислових пасіках з іноземними 

інвестиціями. Там наші діти мають 

можливість не тільки на практиці засвоїти 

теоретичні знання, а й можливість попра-

цювати на сучасному обладнанні та навіть 

отримати за це достойну платню», - наго-

лосив Володимир Нагорний.

За професією «Бджоляр» в училищі №14 по-

чали готувати учнів з 1990 року, коли до скла-

ду закладу була приєднана Гуменська філія. 

За цей час   навчальний заклад підготував та 

випустив більше півтисячі пасічників. 



У Вороновиці на вулиці Молодіжній про-

ведено благоустрій місця масового похован-

ня страчених євреїв. З таким проханням до 

селищної ради звернулась вороновичанка 

Лідія Герасько, яка зараз проживає у Києві. 

Для жінки це особливо трагічне та дороге 

місце, адже у братській могилі захоронені 

її мама, батько та рідний брат. Їй, малій, 

вдалось залишилась живою тільки завдя-

ки добрій волі сусідів – сім’ї Уляни та Івана 

Галаганюків, які  видали дитя за своє онуча. 

«Я народилась 16 травня 1941 року. Бать-

ко – Табачнік Абрам, мама – Марія, був ще у 

мене брат. Батько працював робітником 

на сушарці. Мама ховала мене в бочці для 

соління овочів. Одного дня почула від лю-

дей, що мають забирати євреїв. Мати, 

коли стемніло, послала старшого брата 

на Червоноармійську вулицю до знайомих 

дізнатись, куди ховатись, але брат довго не 

повертався і тоді мати замотала мене в ху-

стину і пішла шукати брата. На розі вулиці 

Леніна біля будинку Івана Федоровича Гала-

ганюка та Уляни Степанівни побачила двох 

поліцаїв. Мама забігла у хату і стала дуже 

просити, щоб її сховали. В хаті за столом 

сиділи і вечеряли два мадяри, які були там на 

проживанні. На ліжку сиділа дочка Надія, їй 

тоді було  26 років. Надія відповіла, що це її 

немовля, а до хати ніхто не заходив. Поліцаїв 

посадили за стіл та добре пригостили, не-

мовля при них викупали, накормили та по-

клали спати. Мама Марія пішла шукати 

сина, але так і не повернулась. Вранці Надія 

пішла по воду і побачила, як зв’язаними спи-

нами маму з братом і ще багатьох євреїв по-

вели на відгодівельний яр цукрозаводу. Там їх і 

розстріляли. Наступного дня Уляна з дочкою 
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у вороновиці впорядковано місце 
масового поховання страчених євреїв

Кампанія підписання декларацій 
із сімейними лікарями у розпалі

Надією пішли в управу з про-

ханням виписати свідоцтво 

про народження на дитину, 

мовляв, дочка нагуляла дитя 

і треба хрестити. За кумів 

взяли управителя та його 

дружину».

Так єврейська дівчинка 

отримала ім’я Лідія Іванівна Галаганюк,  а 

разом із ним і шанс на життя. Взагалі, про 

страшні факти вороновицького Голокосту 

можна дізнатись хіба зі слів старожилів. 

Вчитель історії Вороновицької школи Надія 

Бзовська розповіла, що точних даних, 

скільки євреїв було розстріляно, немає, і 

це одна із тих тем, яку раніше особливо не 

досліджували. До речі, на облаштовано-

му  місці масових розстрілів та захоронень 

євреїв  біля відгодівельного комплексу цу-

крозаводу до недавнього часу особливих 

пам’ятних знаків, хто саме там похороне-

ний, і не було - тільки стандартний радянсь-

кий обеліск із надписом  «Вечная память 

погибшим от рук немецко-фашистских ок-

купантов в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.», до якого  9 травня при-

ходили покладати квіти учні Вороновицької 

середньої школи №2. Кілька років тому 

за кошти родичів розстріляних , 

які виїхали до Ізраїлю, була вста-

новлена меморіальна дошка. На 

ній уже зазначено «На цьому місці 

поховані євреї – мешканці містечка 

Вороновиці, які були по-звірячому 

закатовані фашистами в 1941-1942 роках». 

Втім, виявилось, що розстрілювали євреїв у 

Вороновиці також у 1943 році, і відбувалось 

це на теперішній вулиці Дальній. Там та-

кож знаходиться місце масового розстрілу. 

Ось яку  інформацію вдалось знайти у 

довідникові «Бабині яри Вінниччини»:  

«У серпні 1941 р. в селищі було за-

реєстровано понад тисячу євреїв. Після вклю-

чення Вороновиці в гебіт Немирів сюди 

зігнали євреїв з навколишніх сіл. 12 листо-

пада 1941 р. нацисти розстріляли 630 євреїв; 

3 грудня 1941 р - 380 євреїв; 27 травня 1942 р. 

- 270 євреїв. У 1942-1943 рр. у селищі зна-

ходився єврейський трудовий табір, в'язні 

якого (в основному, євреї з румунської зони 

окупації) використовувалися на ремонті і 

будівництві дороги. У вересні 1942 р. в Во-

роновицькому трудовому таборі було вбито 

старих і дітей. Розстріли відбувалися в січні і 

травні 1943 р. Всього у Вороновиці було вби-

то понад 2 тисячі євреїв».

На братській єврейській могилі на виселку 

Дальньому також облаштований обеліск. 

Як розповіла місцева жителька Олена По-

мацька, раніше там постійно прибира-

ли  працівники швейної фабрики, 

яка тут працювала, та місцеві жителі 

білили, підфарбовували, обкошували.  

Кожної осені раніше туди приїжджали 

родичі, відвідували те поховання, але 

останніх кілька років вже не їдуть. За-

раз пам’ятний знак знаходиться на 

приватній території, тож аби потра-

пити на територію табору та подиви-

тись, у якому стані могила, голові гро-

мади Олександру Ковіньку довелось 

домовлятись із власниками. Але на 

діалог вони пішли, навіть пообіцяли своїми 

силами розчистити та прибрати братсь-

ку могилу. Вже за кілька днів після того до 

селищної ради надійшов лист від головного 

рабина Вінниці та Вінницької області Шауля 

Горовіца з проханням взяти на облік моги-

ли жертв Голокосту та встановити за ними 

догляд. Офіційної відповіді представники 

Вінницької єврейської общини чекати не 

стали і приїхали у Вороновицю на зустріч 

з місцевою владою. Разом з Олександром  

Ковіньком Шауль Горовіц та Леонід Трахтен-

берг відвідали єврейські могили біля цукро-

заводу та на вулиці Дальній, а також воро-

новицьке єврейське кладовище. Селищний 

голова запевнив, що належний догляд за 

могилами жертв Голокосту буде вестись, а 

на єврейському  кладовищі найближчим ча-

сом КП «Надія» проведе роботи з розчистки 

дерев та кущів. 

У Вороновицькій амбулаторії загальної 

практики сімейної медицини триває при-

йом документів від населення для укладання 

договорів на отримання первинної медичної 

допомоги. Комплекти комп’ютерної техніки 

з особистим робочим програмним забезпе-

ченням мають уже усі чотири сімейні лікарі 

амбулаторії.  Кошти на 4 робочих місця, а 

це 72 тисячі гривень, виділили з місцевого 

бюджету громади.

«Першу декларацію ми заповнювали май-

же дві години, потім робота пішла швидше. 

На кінець червня у нас уже укладено більше 

1200 декларацій, і це досить непоганий по-

казник. Люди дуже активно цікавляться, 

приходять на прийоми з документами. 

Наші сімейні лікарі уже ознайомлені з елек-

тронними формами для заповнення, тому 

процес пішов швидше. Спочатку був озвуче-

ний термін до першого липня, тепер мова 

йде   про можливість укладання угод до 

кінця цього року, тому ми повинні справи-

тись», – зауважила завідувач амбулаторії  

Інна Шевчук.

Для укладання договорів про медичне об-

слуговування пацієнтам необхідно прийти 

до сімейного лікаря з паспортом, або доку-

ментом, що його заміняє, ідентифікаційним 

кодом та свідоцтвом про народження дити-

ни, якщо їй не виповнилось 14 років. Лікар 

в режимі онлайн заповнює спеціальну фор-

му декларації про вибір лікаря, затвердже-

ну Міністерством охорони здоров’я, після 

чого пацієнт в роздрукованому варіанті має 

перевірити персональні дані та  підписати 

два примірники декларації. Один із них 

видається пацієнту на руки.  Також Інна Шев-

чук зауважила, що вони почали працювати 

у тестовій формі  програми е-health, яка в 

майбутньому має замінити звичні медичні  

на електронні картки пацієнтів. Втім, для 

впровадження таких змін потрібен не лише 

час, а й відповідне комп’ютерне забезпечен-

ня кожному сімейному лікареві, зокрема, 

копіювальна техніка, адже доведеться оциф-

ровувати усі аналізи та інші медичні обсте-

ження. На ці потреби селищна рада уже пере-

рахувала 35 тисяч гривень. 

Шевчук  І.О.  закінчила  Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова в 2011 році 
за спеціальністю лікарська справа. З 2011 по 2013 проходила інтернатуру на базі КЗ 
«Вінницького районного медичного центру первинної медико–санітарної допомо-
ги» за спеціальностю «Загальна практика-сімейна медицина». З серпня 2013 року до  
квітеня 2014 року  працювала лікарем ЗПСМ в Гавришівській АЗПСМ. З квітня 2014 
дотепер працює в Вороновицькій  амбулаторії завідуючою  та лікарем ЗПСМ.

 У 2017 році проходила підвищення кваліфікації, присвоєно  ІІ  кваліфікаційну  категорію.

СІмейНІ ЛІКарІ ВОрОНОВицьКОї амбуЛатОрІї 
заГаЛьНОї ПраКтиКи СІмейНОї медициНи

Янюк  Василь  Іванович,  1949  року  народження,  закінчив  Гайсинське  медичне  
училище  за  спеціальністю  фельдшера.  За  цією  посадою  працював  до  1977  року.

 У  1983  році  закінчив  Вінницький  державний  медичний  інститут  ім.Пирогова  за  
спеціальністю лікувальна справа.  Інтернатуру з терапії  проходив на базі  Полонської  
центральної  районної  лікарні  Хмельницької  області.  Після  закінчення  працював  
на  посаді завідуючого  поліклінікою  Понінківської  міської  лікарні  того  ж  району.     

У серпні 1985 року за сімейними обставинами переведений у Вороновицьку  районну лікарню,  де 
працював заступником головного лікаря з лікувальної роботи, а з 1988 року  дільничним лікарем 
– терапевтом. З січня 2005 року працює лікарем загальної практики – сімейної медицини. Без 
категорії.

      Юрчак  Галина Михайлівна,  закінчила  Гайсинське  медичне  училище,  фель-
дшерський  відділ  у  1971  році.  В  1978  році  закінчила  Вінницький  медичний  
інститут  ім.  М.І. Пирогова  за  спеціальністю лікувальна справа.  Після  проходжен-
ня  інтернатури  на  базі  Немирівської  районної  лікарні  направлена  в  Яланецьку  
дільничну  лікарню  Томашпільського  району,  де  працювала  дільничним  лікарем  
протягом  1979-1982  років.  З  листопада 1982 року – дільничний  лікар  Вороновиць-

кого ТМО.   18.06.2009  року  присвоєна  кваліфікація  лікаря  ЗПСМ  вищої  категорії.

Білоус  Ганна  Іванівна,  1953 р.н.. Закінчила   Вінницький  медичний  інституту  
ім. Пирогова  в  1976  році,  працювала  за  направленням  в  Рівненській  області  на  
посаді  дільничного  лікаря  педіатрії.    З  1981  року  працює  у  Вороновицькій  РЛ 
№2  на  посаді  дільничного лікаря педіатра.  Під  час  роботи  дільничним педіатром 
працювала за сумісництвом неонатологом, лікарем дитячого відділення.  З  2008  
року  переведена  на  посаду  лікаря  ЗП  СМ.  Має  вищу кваліфікаційну  категорію.
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Замовлення № 23460. Замовник: Вороновицька селищна рада, Віддруковано: ТОВ "Регіна-ЛТД".  Наклад: 5000 екз. 

Вороновицька селищна рада висловлює 

подяку фізичній особі-підприємцю Юрію 

Дячуку за встановлення трьох дверей у 

дитячому садочку «Веселка».  Навесні 

пожежні інспектори  під час перевірки 

дошкільного закладу зауважили, що 

евакуаційні двері відчиняються не в на-

прямку руху, то ж їх потрібно замінити. 

Старі двері були блочного типу,  тому, аби 

виконати вимогу пожежників, було при-

йняте рішення про встановлення пласти-

кових  теплозберігаючих дверей. За допо-

могою звернулись до Юрія Дячука,  який 

виділив кошти на їх придбання та монтаж.

вдячне слово - 
за добру справу

У Вороновицькій ОТГ стартував сезон ре-

монту доріг. Поточний ямковий уже прове-

дено  на дорозі від автошляху Вороновиця-

Тиврів до вулиці Дальньої, частині 

вулиць Немирівській та Тімірязєва. Загалом, 

кількість вулиць, на яких проводитимуть 

ямковий чи капітальний ремонт,  поки що 

не затверджена. Ситуація проясниться, коли 

буде відомий кошторис комплексу робіт із 

будівництва водогонів, оскільки забезпе-

чення людей водою визначено пріорітетним 

завданням на цей рік.  Наразі відомо про ас-

фальтування вулиці Горького  у Вороновиці 

і Набережної у Комарові. Там будівництво 

відбуватиметься за рахунок державного та 

обласного бюджетів. 

У новому приміщенні та в розширено-

му складі запрацював у Вороновиці відділ 

соціального захисту населення. Створений 

він був у січні, а урочисто відкривали вже 

після облаштування у новому робочому 

кабінеті. Знаходиться він за адресою Козаць-

кий шлях,97 у приміщенні Вороновицького 

будинку культури. На відкриття запросили 

чимало гостей, адже, як зауважив голова 

Вороновицької селищної ради Олександр 

Ковінько, соціальна  сфера  –  хоч одна з най-

важчих, але  чи не найважливіша в діяльності 

органу місцевого самоврядування.

«Зі створенням об’єднаної тери-

торіальної громади одним із перших за-

вдань була структуризація апарату 

селищної ради. Для мене було дуже важ-

ливим створення профільних відділів  та 

чіткий розподіл між ними повноважень і 

сфери відповідальності. Відділ соціального 

захисту населення один із ключових у 

наданні послуг населенню.  Із січня 2018 року 

до його складу ввійшли також спеціалісти 

із соціальної допомоги одиноким людям 

вдома, які раніше працювали у районно-

му підрозділі терцентру. Нещодавно ми 

Із першого професійного всеукраїнського 

турніру з боротьби «Грепплінг» «Ноу-гі» 

спортивний інструктор Вороновицької 

ОТГ Назар Назаренко повернувся із 

бронзовою медаллю. Проходив турнір 

16 травня в Одесі та був приурочений до 

сторіччя національного політехнічного 

університету. Участь у ньому взяли 60 

спортсменів, які боролись у п’яти вагових 

категоріях. Назар Назаренко провів 4 су-

тички, з яких у трьох здобув перемогу. 

«Це перший професійний турнір із цьо-

го виду боротьби. Раніше грепплінг в 

Україні був різновидом  панкратіону. Цьо-

го року Федерації грепплінгу присвоєно 

статус національної, тобто його визна-

но самостійним видом спорту. Це дасть 

значний поштовх в його розвитку, хоча за 

кілька останніх років грепплінг стає все 

популярнішим як серед спортсменів, так і 

глядачів», - розповів Назар Назаренко.

чергова перемога спортивного 
інструКтора вороновицьКої отг 
назара назаренКа

сезон ремонту доріг стартував

закінчили ремонт у робочому кабінеті 

відділу, закупили необхідну організаційну 

та комп’ютерну техніку, то ж надіємось, 

що жителі громади будуть задоволені по-

слугами, які їм тут надаватимуть», – за-

значив Олександр Ковінько. 

Право на вітальне слово та  перерізання 

червоної стрічки мав голова Вінницької 

районної  державної адміністрації михай-

ло демченко:

 «Дуже приємно, що в об’єднаних 

територіальних громадах відкриваються 

нові відділи, структурні підрозділі, особливо, 

якщо вони соціально спрямовані. Кожна до-

даткова довідка чи інша послуга, яку можна 

отримати на місці – це маленька перемога 

місцевої влади, адже  головним її завданням 

є задоволені люди. Вороновицька громада 

дуже активно працює у цьому напрямку. 

Створення ЦНАПу, тепер відділу соціального 

захисту населення значно спрощує людям до-

ступ до отримання соціальних послуг».

Зараз у відділі працює три спеціалісти і 

п’ять фахівців, які надають соціальну допо-

могу одиноким людям на дому. На даний 

момент у Вороновиці та Комарові такі по-

слуги отримує 41 людина. За п’ять місяців 

роботи працівниками відділу було вида-

но 325 актів обстежень та більше тисячі 

довідок про склад сім’ї, реєстрацію та фак-

тичне місце проживання громадян. Окрім 

того, був    складений соціальний паспорт 

Вороновицької ОТГ, згідно з яким будуть 

розроблятись вузькі програми підтримки 

пільгових груп громадян. Начальник 

відділу сім’ї, дітей та соціального захисту 

населення Олена Чернявська розповіла, що 

зараз відбуваються суттєві зміни у форма-

тах надання соціальних послуг, зокрема, 

нові форми супроводу сімей, які опинились 

у складних життєвих обставинах.

 «Наш відділ обслуговує фактично усі 

пільгові категорії, а їх є більше 60. Акти 

обстежень, довідки – це лише невелика ча-

стина нашої щоденної роботи. Зараз ми 

їздимо на різноманітні навчання, адже 

після утворення об’єднаних громад та 

створення подібних відділів на місцях, нам 

передають багато повноважень, які раніше 

виконували вузькопрофільні спеціалісти в 

районі. Також хочеться наголосити, що за-

раз в державі міняють підходи до надання 

соціальних послуг, зокрема, створення па-

тронажних сімей, різноманітних центрів, 

нові формати супроводу родин, які опини-

лись в складних життєвих обставинах, 

робота із сім’ями, де зафіксовані факти 

домашнього насильства. Тому вчимось, 

набираємось потрібного досвіду, аби якісно 

та своєчасно надавати жителям громади 

соціальні та інформаційні послуги», - зазна-

чила Олена Чернявська.

Серед соціально спрямованих програм, 

які були реалізовані з початку цього року, 

хочеться акцент зробити на програмі 

пільгових перевезень. В цьому році під неї  

закладено 300 тисяч гривень, уже куплено 

180 річних проїзних квитків до Вінниці для 

дітей пільгової категорії, учасникам АТО, 

афганцям та чорнобильцям. 

патронатна сім'я 
як альтернатива 
дитячим будинкам

аФіШа

Із міжнародного конкурсу-фестивалю 

«ProFest», що проходив 9 червня у Києві, 

вихованці Вороновицької школи мистецтв 

повернулись із п’ятьма нагородами. Куб-

ки та медалі за зайняті призові місця от-

римали усі представлені на конкурсі но-

мери.  Переможцями у своїх номінаціях 

стали хореографічний колектив «Перли-

на» (керівник Олена Береза), вокальний 

вихованці вороновицької школи мистецтв 
повернулись із Києва із п'ятьма нагородами

Вороновицька селищна рада оголошує 

набір сімей-кандидатів у патронатні 

вихователі. 

Якщо Ви сім’я, яка має позитивний досвід 

виховання власних дітей (дорослих або 

підліткового віку), проживаєте на території 

Вороновицької об’єднаної територіальної 

громади на спільній (власній чи орен-

дованій) житловій площі, маєте вищу освіту 

й небайдужі до долі дітей, які залишилися 

без батьківського піклування, звертайтеся 

за інформацією, як тимчасово підтримати 

дитину в складних життєвих обставинах.

 Патронат над дитиною – це тимчасовий до-

гляд, виховання та реабілітація дитини в сім’ї 

патронатного вихователя на період подолан-

ня дитиною, її батьками або іншими закон-

ними представниками складних життєвих 

обставин. Сім’я патронатного виховате-

ля – це сім’я, в якій за згоди всіх її членів, 

повнолітня особа, яка пройшла спеціальний 

курс підготовки, виконує обов’язки патро-

натного вихователя на професійній основі. 

Оплата послуг патронатного вихова-

теля та виплата соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя впродовж 2018-2019 р. будуть 

здійснюватись за рахунок субвенції з Дер-

жавного бюджету місцевим бюджетам. Для 

одержання детальної інформації про патро-

нат над дитиною звертайтесь у відділ сім’ї, 

молоді та соціального захисту населення 

Вороновицької ОТГ  або за тел. 587-044

у вороновицькій отг запрацював 
відділ соціального захисту населення

ансамбль «Феєрія» із композицією «All that 

jazz» (керівник Вікторія Никифорова) та 

Горобчук Єлизавета, яка виконала «Танець 

феї Драже» з балету «Лускунчик» (викла-

дач Людмила Волощук). Друге місце за-

йняв спільний вокально-хореографічний 

номер «Веснянки» - виконавець Сніжана 

Сіроха (викладач Марина Кочерга), тан-

цювальний супровід - хореографічний ко-

лектив «Перлина». Почесне третє місце за-

йняв сольним виступом «О sole mio» Гижко 

Ярослав (викладач Вікторія Никифорова). 

Усім діткам були вручені грамоти, кубки 

та медалі. Також, окрім фестивальної про-

грами, малим талантам вдалось ще й куль-

турно збагатитись та відпочити у столиці. 

У неділю учасники ансамблю «Перлина» гу-

ляли центральною частиною Києва, прока-

тались на теплоході по Дніпру та відвідали 

Києво-Печерську Лавру. Вокалісти вільний 

час провели у Київському ботанічному 

саду, а ввечері відвідали виставу «Попе-

люшка» в Національному оперному театрі. 


