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– Ми не боїмося перевірок, бо
впевнені, що за нами ніяких гріхів
немає, – наголошують медики.
До речі, уже є результати перевірки обласного управління охорони здоров’я з коментарем про
відсутність порушень. Більше того,
в управлінні лише позитивні відгуки про роботу головного лікаря.
Наразі колектив звернувся з
проханням розібратися в даній
ситуації до губернатора Вадима
Мерікова та в Адміністрацію Президента України, подано й позов
до суду, засідання якого, до речі,
було призначено на 10 вересня. Та
відповідач не з’явився на судове засідання. Присутність лише юриста
адміністрації суд не задовольнила,
тому засідання було перенесено.

Що ж кажуть
в адміністрації
Голова Врадіївської районної адміністрації Василь Жосан, до якого
ми звернулися за коментарем з
даного питання, пояснив, що поштовхом до конфлікту послужила
ситуація в колективі Врадїївської
гімназії. Там з 27 травня керівник
через хворобу ніяк не може вийти
на роботу, при цьому утримуючи у
себе печатки та час від часу з’являючись на очі своїм колегам. Освітяни, невдоволені такою поведінкою
свого керівника, звернулися до
адміністрації для наведення ладу в
навчальному закладі. Невідомо, чи
пробували там вирішувати питання з самою директоркою (історія
замовчує), зате було прийнято
рішення про відсторонення від
обов’язків головного лікаря, начебто через підозру необгрунтованого
утримання на лікарняному директорки-освітянки. А також було направлено звернення до обласного
управління охорони здоров’я щодо
проведення розслідування достовірності такої інформації.
Щодо перевищення повноважень голови РДА з усунення або
звільнення головного лікаря, то
Василь Жосан стверджує, що видавав розпорядження відповідно
до закону про місцеві адміністрації,
який такі права йому надає.
– Мені закидають, що я «бєспрєдєльщик», – каже голова. – Та
це вони, ще коли на посаді голови
був чоловік Оксани Миколаївни,
щоб уникнути конфлікту інтересів,
внесли зміни до статуту лікарні,
підпорядкувавши себе тільки
районній раді. А як то так, щоб
лікарня не підпорядковувалася
адміністрації? То ми цей статут будемо опротестовувати. Я уже вніс
пропозиції щодо його корегування
на найближчій сесії.
Щодо того, чи знайомий голова
з результатами комісії обласного
управління охорони здоров’я, Василь Петрович відповів, що акта
поки не бачив.
У Врадіївці подейкують, що чиновник перед виборами прибирає
політичних опонентів. Хоча, як
стверджує сам Жосан, ніяких на
то політичних мотивів немає. Це,
мовляв, суто об’єктивне бажання
розібратися в ситуації гімназії.
Та тільки ось шлях «розбирання» вийшов якийсь дуже довгий, як
то кажуть, «на Париж через Жмеринку». Та і учасників конфлікту
надто забагато. Зачеплені не лише
інтереси головного лікаря, а честь
та достоїнство медичного колективу, тут же поруч і освітяни, працівники соцуправління – словом, поле
для діяльності й урегулювання
конфлікту широке. Тож крапку в
даній історії поки не поставлено,
навпаки, вона набирає обертів, а
чим далі в ліс, тим більше хмизу.
Чим закінчиться даний конфлікт,
наразі невідомо. Попереду ще судові тяжби та з’ясування стосунків
суто людського характеру. Хотілося
б вірити в об’єктивність й неупередженість у вирішенні цієї ситуації.
Сподіваємось, що здоровий глузд
таки переможе. І не слід забувати
народне прислів’я: хто сіє вітер, той
пожинає бурю.
 Влада СВІТЛИЧНА
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17 вересня – День рятівника

На сторожі спокою та безпеки
Сьогодні ми поговоримо з людиною, яка керує установою системи освіти у сфері
цивільного захисту в нашому регіоні, начальником навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Миколаївської області Сергієм
Євгеновичем ЖУКОВСЬКИМ. Наша бесіда також приурочена до Дня рятівника –
свята, яке щорічно відзначається в Україні 17 вересня.
– Сергію Євгеновичу, на початку нашого діалогу хотілося
б конкретизувати, що таке
цивільний захист і що собою
являє єдина державна система
цивільного захисту в нашій
державі?
– Як показують наукові і соціологічні дослідження в різних країнах, першопричиною техногенних
і багатьох природних надзвичайних ситуацій, а також невиправдано великих розмірів збитків при
цьому є недостатня компетентність
осіб, яким доводиться ухвалювати
управлінські рішення з попередження надзвичайних ситуацій і
ліквідації їх наслідків, а також невміння населення правильно діяти
в умовах тієї або іншої надзвичайної ситуації.
Тож цивільний захист – це функція держави, спрямована на захист
населення, територій, навколишнього природного середовища та
майна від надзвичайних ситуацій.
Забезпечення цієї функції держави
покладається на єдину державну
систему цивільного захисту. Керує
цією системою Кабінет Міністрів
України, а складається вона з двох
головних підсистем. Перш за все –
це територіальна підсистема, яка
створюється в областях. А також
– функціональні підсистеми, так
би мовити, вертикалі міністерств і
відомств, у складі яких створюються відповідні служби, формування
цивільного захисту.
– А що це за служби і формування, яка їх кількість?
– Спеціалізовані служби і
формування цивільного захисту
створюються суб’єктами господарювання та держадміністраціями
відповідно до функціональної
спрямованості, функціонують на
суб’єктах господарювання, відповідних територіях і дозволяють
виконувати визначені завдання
при загрозі виникнення чи виникненні надзвичайної ситуації.
Це служби енергетики, інженерні,
комунально-технічні, медичні,
протипожежні, торгівлі і харчування, охорони громадського порядку
та інші. Загалом більше десяти.
Роботу всіх служб необхідно
координувати, і в нашій державі
існує система координаційних
органів, зокрема в нашій області
створена регіональна, в районах
та містах – місцеві комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки
та надзвичайних ситуацій, на підприємствах створюються комісії з
питань надзвичайних ситуацій. Загальне керівництво цією системою
в області здійснює наш губернатор
та його перший заступник. Вони
координують діяльність центральних і місцевих органів виконавчої
влади, підприємств, установ та
організацій, пов’язану з техногенно-екологічною безпекою,
захистом населення і територій,

запобіганням і реагуванням на
надзвичайні ситуації. Для координації робіт з ліквідації конкретної
надзвичайної ситуації та її наслідків на всіх рівнях утворюються
спеціальні комісії з ліквідації надзвичайної ситуації.
– Але ж працівник на підприємстві, пересічний громадянин
теж повинен знати, як йому
діяти в тій чи іншій ситуації.
– Навчання населення діям
у надзвичайних ситуаціях
здійснюється:
за місцем роботи – працюючого
населення;
за місцем навчання – дітей
дошкільного віку, школярів і
студентів;
за місцем проживання – непрацюючого населення.
Навчання працюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях
є обов’язковим і проходить у робочий час за програмами підготовки
населення до дій у надзвичайних
ситуаціях, а також при проведенні
спеціальних об’єктових навчань та
тренувань.
Навчання учнів, студентів та
дітей дошкільного віку діям у надзвичайних ситуаціях і правилам
пожежної безпеки є обов’язковим
і здійснюється під час навчально-виховного процесу. Обов’язковим етапом при навчанні цієї
категорії громадян є проведення
двічі на рік протипожежних тренувань з елементами евакуації дітей і
персоналу.
Непрацююче населення самостійно вивчає пам’ятки та інші
інформаційно-довідкові матеріали

з питань цивільного захисту. З цією
метою наразі в містах при житлово-експлуатаційних органах, а в
сільській місцевості при сільських
радах створені консультаційні
пункти, в яких населення може
отримати необхідну інформацію
про надзвичайні події, а також про
способи захисту від дії несприятливих факторів таких подій.
Розуміючи всю важливість питання, органами влади прийнято
ряд розпорядчих документів з
питань цивільного захисту, в тому
числі про створення і організацію
роботи мобільних консультаційних пунктів. На сьогоднішній день
такий пункт створено і в нашому
центрі. Він здійснює свою роботу в
місцях великого скупчення людей
у місті Миколаєві і області.
– Сергію Євгеновичу, а яке
місце займає Центр у системі
підготовки населення з питань цивільного захисту, і які
завдання виконує заклад?
– Навчально-методичний центр
цивільного захисту та безпеки
життєдіяльності – це бюджетна
установа системи освіти у сфері цивільного захисту. Центр здійснює
функціональне навчання керівного
складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і
проведенням заходів з питань цивільного захисту. Крім цього, надає
інші освітні послуги та здійснює
методичний супровід суб’єктів
господарювання, що проводять
навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в
умовах терористичного акту. Для
реалізації цих завдань в області

Пенсионерка отдала мошеннице
всё, что копила много лет
В Заводский райотдел милиции
обратилась местная жительница.
86-летняя пенсионерка рассказала, что днем к ней пришла
неизвестная женщина, которая
представилась социальным работником. Гостья сообщила ей,
что в Украине происходит обмен
национальной валюты, поэтому
необходимо как можно быстрее

обменять все деньги на новые,
чтобы не потерять сбережения.
Поверив в это, старушка собрала все, что у нее было, – 18000
гривен. Женщина положила
деньги в конверт, написала на
нем сумму, дату обмена в соцкассе и сделала соответствующую
пометку в журнале. После чего
вернула конверт пенсионерке

и ушла. Через некоторое время
старушка открыла конверт и
увидела вместо денег нарезанную
газету.
Вместе с тем в милицию Заводского района обратилась
еще одна местная жительница.
36-летняя женщина сообщила,
что с ее счета пропали деньги. На
одном из сайтов купли-продажи

створена розгалужена система підрозділів центру: обласні та в місті
Миколаєві курси удосконалення
керівних кадрів, міські курси в
містах Южноукраїнську та Первомайську, навчально-консультаційні
пункти в Очакові, Вознесенську і
Баштанці.
Функціональне навчання, а
іншими словами підвищення кваліфікації цільового призначення,
нами проводиться для різних
категорій осіб: це, перш за все, керівники органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування та їх заступники, керівники
суб’єктів господарювання, закладів
освіти, посадові особи та фахівці,
діяльність яких пов’язана з організацією та здійсненням заходів з
питань цивільного захисту.
– Скажіть, а які організаційні заходи повинні здійснити
відповідні керівники з питань
навчання своїх працівників?
– Я хочу звернути увагу керівників підприємств, установ і організацій міста Миколаєва та області,
що відповідно до вимог чинного
законодавства керівний склад та
фахівці, діяльність яких пов’язана
з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту,
пожежної та техногенної безпеки, у
перший рік призначення на посаду
і періодично один раз на 3-5 років
зобов’язані проходити навчання
з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки.
З цією метою щороку видається
відповідне розпорядження голови
облдержадміністрації. Якраз натепер ведеться робота з підготовки
даного розпорядження. Для цього
керівники повинні у вересні надати
до відділів з питань надзвичайних
ситуацій райдержадміністрацій
наступну інформацію:
заявки на функціональне навчання у 2016 році за державним
замовленням та на договірних
умовах;
списки посадових осіб, які підлягають навчанню;
плани проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) у 2016 році на суб’єктах
господарювання.
Тому я звертаюсь до керівників
та посадових осіб, відповідальних
за даний напрямок роботи, з проханням у визначені строки надати
до райдержадміністрацій всю необхідну інформацію. Якщо виникають якісь незрозумілі питання,
наші спеціалісти зможуть зробити
необхідні роз’яснення. До речі, при
навчально-методичному центрі
функціонує обласний методичний
кабінет, який надає консультаційно-методичну допомогу з питань
цивільного захисту як юридичним,
так і фізичним особам. Ми розташовані за адресою: м. Миколаїв,
вул. Луначарського, 2. Е-mail: nmc.
mykolaiv@mns.gov.ua. Контактні
телефони: (0512) 55-22-08 (факс),
55-10-76.
Тому, звертайтеся, завжди будемо раді вам допомогти.
– Велике спасибі за цікаву
розмову!
 Микола КРУТИХ
она разместила объявление о
продаже детской кроватки. Когда
нашелся покупатель, потерпевшая назвала ему реквизиты своей
банковской карты для перечисления средств, а в результате с ее
счета было снято 2300 гривен.
По обоим фактам следственным отделением Заводского
райотдела милиции возбуждено
уголовное производство. Правоохранители принимают меры по
установлению виновных лиц, сообщили в ГСО НГУ УМВД Украины в Николаевской области.

