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ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!ШАНОВНІ ЧИТАЧІ!
Оголошуємо розіграш призів для 
річних передплатників газети на 
2022 рік (друковане видання). 
Головний приз — мікрохвильова 
піч SAMSUNG та багато інших 
потрібних у господарстві речей 
чекають на вас.

Деталі — 12 с.

Сертифікат, 
довідка, тест 
або... штраф
Нові правила 
перевезення 
пасажирів 
громадським 
транспортомпортом 2 с.2 с.

Паркова зона 
на Харківській
Цими вихідними 
там висадять 
екзотичні дерева 
та кущіщі 4 с.4 с.

Не забудьте Не забудьте 
перевестиперевести
стрілки стрілки 
годинникагодинника
на одну годину на одну годину 
назад назад 
Із 30 на 31 жовтня, 
тобто з суботи 
на неділю, 
Україна переходить 
на зимовий час.

Робота пересувних поштових відділень 
зв’язку, які з першого жовтня запрацю-
вали на Красноградщині, викликає дедалі 
більше обурення й невдоволення селян та 
очільників територіальних громад. 
Претензій багато: затримується виплата 
пенсій, вчасно не доставляються газети і 
таке інше. Люди пишуть колективні листи 
до органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування з проханням не закрива-
ти стаціонарні поштові відділення, 
залишити на місцях старих листонош 
тощо. Аби поліпшити ситуацію й напра-
цювати алгоритм спільних дій, Красно-
градська райдержадміністрація ініціювала 
зустріч голів рад з керівником філії 
Харківської дирекції АТ «Укрпошта» 
Юрієм Савченком. 

Пошта на колесах: 
що необхідно 
для якісних послуг

Êîíñòðóêòèâíèé ä³àëîã ç êåð³âíèêàìè ì³ñöåâèõ ðàä. Ó öåíòð³ — Íàòàë³ÿ Îñàä÷à òà Þð³é Ñàâ÷åíêî

Ó âñòóïíîìó ñëîâ³ ïåðøà 
çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ðàéäåðæ-
àäì³í³ñòðàö³¿ Íàòàë³ÿ Îñàä÷à 
íàãîëîñèëà: «Áóäü-ÿêà ðå-
ôîðìà ìàº ñëóãóâàòè íà êî-
ðèñòü ëþäÿì. ² ïîñëóãè ìàþòü 
íàäàâàòèñÿ ÿê³ñí³. Òîæ íàøå  
ãîëîâíå çàâäàííÿ — ñï³ëüíî 
íàïðàöþâàòè êîíêðåòí³ êðî-
êè, ÿê³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
ïîë³ïøàòü ðîáîòó ïåðåñóâíèõ 
â³ää³ëåíü ó ðàéîí³».

Íàâêîëî öüîãî ³ çîñåðå-
äèëè óâàãó ó÷àñíèêè ç³áðàí-
íÿ. Êîðèñòóþ÷èñü íàãîäîþ, 
êåð³âíèêè ãðîìàä âèñëîâèëè 
íèçêó çàóâàæåíü íà àäðåñó 
Óêðïîøòè. Íàâîäèëè êîíêðåò-
í³ ïðèêëàäè. Íà ùî äèðåêòîð 
ô³ë³¿ Þð³é Ñàâ÷åíêî ìàâ ñâî¿ 
àðãóìåíòè. Çîêðåìà, â³í çà-

çíà÷èâ, ùî íàðàç³ ³ç 62 ñòà-
ö³îíàðíèõ ïîøòîâèõ â³ää³ëåíü 
ó Êðàñíîãðàäñüêîìó ðàéîí³ 
çàëèøèëîñÿ äâàäöÿòü â³ñ³ì. 
Íàòîì³ñòü äîäàëîñÿ 8 ïåðå-
ñóâíèõ â³ää³ëåíü, ÿê³ ïðè¿æä-
æàþòü ó ñåëà çà âèçíà÷åíèì 
ãðàô³êîì (éîãî ãàçåòà äðóêó-
âàëà â íîìåð³ â³ä 14.10.2021). 
Ö³ áðèãàäè ìàþòü íàäàâàòè 
óâåñü ñïåêòð ïîñëóã, ùî ³ 
ñòàö³îíàðí³ â³ää³ëåííÿ. 

Îäíàê íà ïðàêòèö³ â³äáó-
âàºòüñÿ áàãàòî çáî¿â. Ïðè÷èí 
òîìó ÷èìàëî. Ó ìîá³ëüíèõ 
áðèãàäàõ ïðàöþþòü ïåðå-
âàæíî íîâ³ ðîá³òíèêè. Áåçïå-
ðå÷íî, º é äîñâ³ä÷åí³ ôàõ³âö³. 
Çàðàç ùå òðèâàº ïðîöåñ 
êîìïëåêòàö³¿ êàäð³â. 

Ïðîäîâæåííÿ íà 11 ñ.
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Продовольчий
кошик:
чому ціни 
на продукти 
не знижуються 
навіть восени

6 с.6 с.

Є в нашому місті
вулиця 
Павловалова 10 с.10 с.


