ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ:

ЗВІТИ І ВИБОРИ

ДО АКТИВНОСТІ, ДРУЗІ!
26 жовтня, в середу,
відбудуться звітно - ви
борні партійні збори на
шого інституту. Почнуть
ся вони о і 4 годині 30
хвилин в актовому залі
заводу
радіотехнічної
апаратури (вхід з вули
ці Василя Порика).
Інститутські І збори
вінчають звітно-виборну
кампанію в партгрупах
і
цехових
організа
ціях,
котра почалась
ще
у
серпні.
На
цій тривалій дистанції
було багато цікавих де
батів, суперечок, висту
пів і розмов, що знаме
нували дальше утверд
ження гласності й демо
кратизації в дусі
XIX
Всесоюзної конференції
КГІРС. В процесі звіт
но-виборної кампанії ви
сунуто кандидатури до
складу майбутнього парткому ВПІ. Ось вони
в алфавітному порядку:
О. Д. Азаров, В. Г. Балицький, Ю. А. Буренніков, А. С. Васюра, Ю. С.
Данилюк, С, В. Дубиненко, Я. С. Жигадло,
М. Є, Іванов, О. В. Кравцов, ; Д. В, ДСузьмін,
Я, І. Кулик, М. В. Ку
тій, О. Й. Лесько, О. і.
Медведський, І. Г. Ме
льник,
О. М. Мудрий,
В. С. Осадчук, Л. Р. Пауткіна,
В. Б. Петров,
П. Т. Солейко,
О. П.
Стахов, М. А. Філинюк,
Г, В.
Хржановський,
В. К. Шановський, О. Б.
Янченко.
Таким чином, до скла
ду майбутнього парткому висунуто 25 канди
датів. Але багатолітньою
практикою доведено, що
партком найбільш мобі
льний, життєздатний і
діяльний тоді, коли до
нього обирається 15—17
осіб. Нині, скажімо, у
ньому 17 комуністів.
Звичайно, якщо брати
до уваги теперішню де
мократичну
практику
багатомандатносгі,
то
на одне місце
можна
висувати скільки завгод
но; претендентів, але
звітно - виборним інсти
тутським зборам працюватиметься значно лег
ше, якщо в процесі пі
дготовки до них колек
тив візьме найактивні
шу участь в обговорен
ні кандидатур, котрі об
народуються цією ста
ттею, і заздалегідь вис
ловлять
свою думку
про кожного з них. Ро
бити це можна усно й
письмово. Усні
заува
ження подавайте теле
фонами 3-04, 6-65, 3-65;
письмові — можна опу
скати в поштову скринь
ку парткому.
Треба сказати ще од
не. В плані підготовки
до звітно
- виборних
зборів серед комуністів
була розповсюджена ан
кета «Ваша думка». Ро
здавали її всім без ви
нятку членам партії, а

назад вернулось тільки
352 екземпляри. Отже,
половина анкет залиши
лася без відповіді.
Чому це так?
Один з партійців у
розмові з нами пояснив:
— Говори — не гово
ри — буде не так, як ти
хочеш, а як продиктують
згори. Згадайте, як ми
обирали проректора з
навчальної роботи.
У
вестибюлі нульового кор
пусу висіла вивіска
з
прізвищами претенден
тів на заміщення вакан
тної посади. Цей
же
список був надрукова
ний в газеті «За інже
нерні кадри», оголосили
навіть дату і час вибо
рів, а коли прийшли оби
рати, то
нам сказали:
«Все! На цьому демок
ратія скінчилась., Дро
ректор уже є».
Хочеться
розглядати
цю прикрість, як сумну
минувщину, котра біль
ше не повториться, ад
же подібних фактів у
нашому житті меншає,
Ті анкети, що вивче
ні й узагальнені комісі
єю, назвали бажаними
членами майбутнього ін
ститутського
парткому
комуністів Азарова, Балидького,
Дубиненко,
Іванова,
Карпова, Кузьміна, Леська,
Мазуркевцча,
Петрова,
Стахова, Тарануху. От
же, за окремими винят
ками, тих же, кого й збо
ри в партгрупах і цехо
вих організаціях.
Але, давайте,
знову
зосередимось на тому,
що насторожує.
Дуже багато і часто в
анкетах
повторюється
«затрудняюсь
відповіс
ти», коли треба вирішу
вати, кого обрати секре
тарем парткому,
його
заступником, делегата
ми на районну, міську,
обласну конференції, до
складу райкому, міськ
кому, обкому. Затрудняється з відповіддю пе
реважна більшість анкетованих. Це, без сумні
ву, означає, що наші партгрупщ цехові органі
зації працюють
якось
«заземлено», варяться у
власному соку, не цікав
ляться нічим, що сягає
далі практичних інтере
сів роботи і колективу,
розширює горизонт кож
ного комуніста, як гро
мадського діяча, особис
тості, котра повинна во
ювати з тихенькою, вбо
гою мораллю «Моя хата скраю — я людина
мала».
До активності, това
риші! Давайте відмежо
вуватись від того,
що
робило нас тихими і не
помітними в роки зас
тою, переглядати
свої
позиції з висот
XIX
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КПРС, з висот неспокою
і тривоги за долю нашої
спільної справи,

ОГОЛОШЕННЯ
У відповідності
з постановою X I I I
пленуму РК КПУ, чергова V I I I конфере
нція Ленінської районної партійної орга
нізації відбудеться 25—26 листопада
1988 року.
Райком Компартії
України просить
читачів газети «За інженерні кадри» ви
словити свої міркування, пропозиції та
зауваження щодо питань, які виносяться
на обговорення конференції.
Звертатися за адресою: 286021, м. Він
ниця, проспект Космонавтів, 30, Ленін
ський райком Компартії України. Теле
фони: 6-62-42, 6-63-43, 6-68-42.

Госэкзамен: программа, организация, сроки
В 1988— 1989 учебном году на выпускных кур
сах нашего института будет впервые проводиться
государственный экзамен по марксизму-ленинизму.
В связи с этим от студентов поступает много
вопросов о программе экзамена, его организации,
Итак, круг
вопросов,
по которым
студентам
следует
готовиться
к
государственному экзаме
ну по марксизму-ленини
зму.

Государственный
экзамен
по данному пред
мету будет проводиться
по специальной программе
, включающей вопросы
философии, политической
экономии, научного
коммунизма
и истории
КПСС. Задача экзамена
— определить степень ус
воения студентами основ
ных положений марк
т ко - ленинской теории.
си
как целостного
учення,
трудов К. Маркса, Ф. Зн_
гельса, В. И. Левина, документов КПСС, умение
самостоятельно, с маркСИ СТСКО- л е н и н с к и х п о



анализировать яв
ление общ ествено-поли
тической жизни, активно
использовать полученные
знання в профессиональной
и общественной деятельности
. Именно П 0э Т 0 му госэкзамен по Марк
сизму-ленинизму оп ределен как итоговый.
зиций

Где и как Можно озна
комиться
с программой
госэкзамена?

В начале 1988 г. Главным
управлением препо
давания общественных на
ук
бывшего
Минвуза

СССР программа издана
отдельной брошюрой. К
сожалению, институт ра
сполагает пока незначите
льным количеством таких
брошюр. Поэтому ознако
миться с программой м о 
жно в библиотеке И НСТИ 
тута (ГУК, 4-й зтаж),
а
также в читальном зале
у ч е б н о . методического
кабинета кафедры науч
ного коммунизма
(ауд,
0251). Учитывая недоста
точное КОЛИЧЕ СТ ВО экземпляров
программы, а та
кже поступление
НОВы Х
партийных и государст
венных документов, под
готовлен уточненный пе
речень программных во
просов, который
сейчас
печатаетс я.
В
нояб
ре его сможет получить
каждый студент.
Чем теперь будет за
вершаться изучение науч
ного коммунизма — за
метом, экзаменом?

Изучение научного ком
мунизма будет заверша
ться курсовым экзаменом.
Конечно, сдача двух экзаменов
по общественным
наукам на протяжении од
ного двух месяцев
дело
нелегкое. Н о , как говоритея, нет худа без добра.
Чем серьезнее и добросовестнее студент отнесетея к подготовке к экзамену
по научному комму-

Почерк Валерія Бучека

сроках проведения и т. п. За разъяснениями редакция
обратилась к зам. председателя совета ка
федр общественных наук, зав. кафедрой научного
коммунизма доценту

Бондарю

низму, тем легче будет
готовиться
к итоговому
экзамену по маркс изму-леН И Н И ЗМ У.

Многих интересуют сро
ки проведения этого государственного зкзамена.

Проводиться госэкзамен
будет после завершения
изучения всех курсов об
щественных наук и
по
окончании зимней экзаменационной
сессии.
В
нашем институте, согласно
приказу ректора, сда
ча экзамена определена в
следующие сроки:
на
дневных факультетах
с
30 января по 18 февраля
1989 г. (кроме специальности 0501, где госзкза
мен будет проходить
с
23 по 31 января 1989 г.);
на вечернем факультете —
с 1 по 7 марта 1989 г.;
на заочном факультете —
с 7 по 18 марта 1989 г.
Сдача в зимнюю сессию
экзамена
по научному
коммунизму — это, как
вы говорили выше, является
своеобразной подготовкой
к госэкзамену по
этой дисциплине. Какая
помощь студентам предполагаетея по другим общ
ественны
м
дисциплинам?
Ведь здесь разрыв в несколько лет.

Накануне
госэкзаме на
будут прочитаны обзорные
лекции в объ еме 24

Цей симпатичний сту
дент з скромною, приєм
ною усмішкою навчається
на останньому курсі ма
шинобудівного
факуль
тету. Звати його Валерій
Бучек, Вінничанин, скін
чив середню школу № 3.
З медаллю — треба до
дати.
Для Валерія не було
улюблених чи неулюблених предметів — подо
бались усі дисципліни,
в тому числі й фізкуль
тура, яку більшість шко
лярів вважає чомусь ка
рою господньою. Валерію
світив приклад старшо
го брата Вадима — май
стра спорту з гімнасти
ки.
Багатогранність інтере
сів не шкодила хлопцеві
— він не стомлювався,
а просто спочивав від
одного предмета, працю
ючи над іншим. З усіх
дисциплін знання були
грунтовними і твердими
— такий фундамент ле
гко нарощувати.
Природньо, що
нав
чання в політехнічному
пішло за тією,ж сис
темою. Валерія, правда,
не встигли оцінити посправжньому — навчан
ня перервалось
служ
бою в армії.
На повну силу вияви
лись його здібності піс
ля служби. Врівноваже
ний
і непоспішливий,

В.

И.

часа, в т. ч. 8 ч. —
по
философии, 6 ч. — по
литэкономии
и истории
КПСС, 4 ч. — по научно
му коммунизму.
Кроме
того, предусмотрено проведение групповых инди
видуальных консультаций.
К тому
же на всех ка
федрах общественных на
ук на протяжении време
ни, остающегося до гос
экзамена, студенты могут
получить
квалифициро
ванные консультации.
Обзорные Ле КЦИИ, к ОН
сультации — это хоро
шо. Но студенту необходимо
и самостоятельно
работать. В то же время,
значительная часть лите
ратуры устарела.
Ваши
рекомендации?

Вопрос литературы, бе
зусловно, не прост. В ос
нову подготовки следует
положить прежде
всего,
изучение трудов класси
ков Марксизма. - ленини
зма, материалов
XXVII
съ езда КПСС, XIX Всесо
ю зн о й
партийной конфе
ренции, других партийных
документов. Из учебников
советуем иметь в виду:
А. Г. Спиркин. «Основы
философии». М., Полит
издат, 1988; «Политичес
кая экономия» (рук. авт.
коллектива В. В. Радаев),
(Окончание на 2-й стр.)

він планомірно долав од
ну сходинку за другою;
крім навчання — комсо
мольський комітет, гро
мадські доручення, комісарство в будівельному
загоні, наукові дослід
ження під керівництвом
доктора тахнічних наук
Іцковича - Лотоцького.
Сьогодні Валерій Бу
чек одержує одну з ше
сти стипендій, що прис
воюються радою нашого
інституту.
Він
кан
дидат в члени партії, у
нього помітно виражений
потяг до аналізу й твор
чості.
Отже, біографія Вале
рія коротенька, основні
її віхи пов’язані поки-що
з навчанням, але навчан
ням — відмінним! А це
вже почерк або й спосіб
життя. Тримати планку
на постійно великій ви
соті дано не кожному.
«Аби тільки не загор
дився», — говориться в
подібних випадках.
— Валерію це не заг
рожує, — сказали нам
студенти Сергій Нагорний і Олег Щоголєв, ко
трі прийшли в редакцію
розповідати про свого то
вариша. — Справжній
друг, безкорисливий, ува
жний, добрий, готовий
завше прийти кожному
на поміч.
В. ІВЧЕНКО,

Госэкзамен: программа, организация, сроки
(Начало на 1-й стр.)

М.,
Политиздат,
1988;
«Научный
коммунизм»
(рук. авт. коллектива Е. А.
Ануфриев), М., Полмтиздат, 1988; «Курс лекций
по истории КПСС» (рук.
авт. коллектива Н. Н. Маслов), ч. 1—З, М ысль,
1987, 1988 гг. Кроме то
го, Минвуз УССР планирует издать
в декабре
1988 — январе 1989 гг.
учєбные пособия по фило
софии,
политэкономии
научному коммунизму
и
истории КПСС.
Каким будет
порядок
проведения экзамена?

Прием экзамена осуще
ствляет Государственная
экзаменационная
комис
сия в количестве 5 человек, в т. ч. 4 преподавате
ля общественных наук и 1
преподаватель от выпус
кающей кафедры во главе

с председателем — про
фессором
и л и доцентом
одной из кафедр общес
твенных наук.
Экзамен будет прово
диться по билетам, сос
тавленным в соответствии
с программой.
Каждый
би лет должен содержать
три вопроса.
Госэкзамен проводится
на открытом
заседании
комиссии в форме ответа
на вопросы билета.
В
процессе подготовки к от
вету
экзаменующемуся
разрешается пользоваться
программой государствен
ного экзамена по марк 
сизму -ленинизму, програм
мами курсов по истории
КПСС, философии, политэкономии
, научному коммунизму
.
Экзамен есть экзамен,
все может случиться,
в
том числе, и нежеланный
«неуд»,..

Получение

неудовлетво-

рительной оценки по ма
рксизму-ленинизму не ли.
шает студента права зда
вать госэкзамен по специ
альности и защищать ди
пломний проект,
Л ица, получившие
на
госэкзамене по марксиз
му-ленинизму неудовлет
ворительную оценку, от
числяются из
института
и направляются на рабо
ту в порядке, установлен
ном для молодых специа
листов. К повтори ой сдаче
госэкзамена они
могут
быть допущєны в течение
трех лет после окончания
вуз а при предоставлений
положительной характери
стики с места работы.
Однако в порядке ис
ключения ректор может
допустить
к повторной
сдаче государственного экзамена
по марксизму-ленинизму
в период подго
товки и защиты диплом
ного проекте.

Хроніка культурного життя
Н А ОБЛАСНОМУ ко
нкурсі солістів-во
калістів, що пройшов у
рамках III Всесоюзного
фестивалю
народної
творчості
в актовому
залі ВПЫ, друге місце
посіла інженер
СКТБ
«Модуль» Н. Даньківська. Активна
учасниця
художнього аматорства
нашого
вузу виконала
українську народну піс
ню «Гандзя», «Іспансь
ке болеро» Пріцлера, ро
манс П. Булахова «І не

14 жовтня 1988 року.

«ЗА ІНЖЕНЕРНІ КАДРИ»

2 стор.

має у світі очей,..»
ряд інших.
В

та

ФОЙЄ

інститутського
клубу діє ви
ставка полотен неодно
разового лауреата Все
союзних виставок вінни
чанина
А. Подобного.
Відвідувачі можуть огля
нути краєвиди Сибіру,
далекої Півночі, різно
манітні
натюрморти.
Привертають увагу також
картини (на соціальну
тематику.

ЕЙ
знімок
зро
блений у клубі на
шого інституту. На ньо
му — троє з сорока ви
хованців студії бального
танцю, котру веде моло
да «маестро»
Галина
Кльоц. ,Втім , з виняйте,
не просто Галина... Для
своїх юних учениць во
на — строга і вимоглива
наставниця Галина Юріївна.

Ц

Світ влаштований так,
що не кожна
людина
народжується зі святою
іскрою творчості, але як
що вона пішла вчитись
до технічного вузу, то
мусить стати
творцем.
Без цього справжній ін
женер не уявляється, ад
же він — носій прогресу.

рахунком у банку,
зі
своєю печаткою.
Головне наше завдан
ня — залучення моло
дих вчених, спеціалістів,
студентів до науковотехнічної роботи, вико
нання з їхньою допомо
гою виробничих і пошу
кових завдань, впрова
дження різних новинок.
Іншими словами, якщо

шого центру кафедри бу
дівельних конструкцій і
архітектури, мікроелектрокіки, обчислювальної
техніки, пасивніше — ка
федри енергофаку, раді
отехнічного факультету.
В цьому не тільки їх
ня вина. Центр НТТМ
— організація молода,
нема у неї ще могутніх
плечей і солідного ба-

І приємно, і вигідно, і корисно...
(В інституті створено центр НТТМ)
гажу за цими плечима,
якомусь підприємству чи
А прогрес — це пошук,
не всі ще про неї зна
організації потрібна до
постійне вирішення но
ють, а, отже, й не розу
помога, то ви разом з
вих і, звичайно, не най
міють, скільки можливо
ними звертайтесь до це
легших технічних завдань.
стей та ініціатив можна
Саме тому в кожно
нтру НТТМ і тут ваша
через
неї реалізувати.
му інституті не тільки
творча спілка оформить
То ж
хай ця замітка
існує, а й стимулюється
ся юридично, ви зможете
буде своєрідною рекла
науково - технічна тво
в години дозвілля мати
мною розповіддю
про
рчість молодих, і Він
зі своєї творчості
не
значення і можливості
ницький
політех
не
тільки приємну мораль
центру. Двері нашої «фі
виняток з цього прави
ну насолоду, а й добрий
рми» (кімната 0424) ос
ла. Праці наших моло
заробіток (залежно від
таннім часом майже не
серйозності
і об’ємнос
дих винахідників і ра
зачиняються — щодня
ті замовлення).
ціоналізаторів, здійснені
обговорюються тут різ
Центр НТТМ швидко
під (керівництвом
ка
номанітні ідеї, формую
федр, факультетів, ради
набуває популярності. З
ться творчі
колективи,
1 липня через нього уже
НТТМ, не раз і не два
укладаються
договори.
укладено 15 договорів.
відзначилися на різних
Запрошуємо
вчених,
Першою ластівкою це
рівнях. Багато
дбала
спеціалістів, студентів —
нтру була угода,
яку
про них і наша інститу
заходьте до нас! Не по
через наше посередниц
тська науково - дослідна
шкодуєте! Тут не тільки
тво уклала з інститутом
частина, заклопотана, як
вислухають ваші пропо
електродинаміки
АН
відомо, тисячами різних
справ.
зиції,
а й поділяться
УРСР кафедра автомати
своїми. Все-таки ми ор
ки й вимірювальної тех
І ось з 1 липня 1988
ганізація посередницька,
ніки. Творча група під
року в інституті почав
до нас спливаються рі
керівництвом кандидата
працювати
галузевий
зні замовлення, які мо
технічних наук Володицентр НТТМ зі стату
жуть зацікавити кожно
мира
Олександровича
сом і правами, що поши
Піджаренка, людини та
рюються на цілий регі
го, хто хоче і може тво
лановитої, з неабияким
он, (може об’єднувати
рити, в кого, як то мо
організаторським
хис
творчі науково - техніч
виться, і руки золоті, і
том виготовляє для ін
ні сили Вінницької
і
голова світла.
ституту систему вимірю
прилеглих до неї облас
вання «Момент».
тей). Тепер ми — дер
в. костильов,
Дуже активно корис
жавне посередницьке пі
директор центру НТТМ.
туються послугами надприємство
з власним
Д О В ІД К О В И Й

ПЕРЕПИС
НАСЕЛЕННЯ

Як уже не раз відзна
чалось,
переважна кіль
кість правопорушень, ко
трі періодично
здійсню
ються нашими співробіт
никами і викладачами —

ном, Ольга Плаван опи
нилась в ролі співучасни
ці злочину. А виїздила ж
вона до Києва не у рес
торан, а для розв’язання
службових питань.

взяту про запас, щоб не
остигати, напевне,
від
гарячого дихання зелено
го змія. Не пам’ятає Кармаліга, хто його потім
побив, хто пошкодив під-

Веселі „старти” і сумні фінали
це наслідок зловживання
алкоголем. Пияцтво,
як
потворний
пережиток
минулого, взагалі ганеб
не, але вдвічі ганебнішим
стає воно, коли відбува
ється поза очима колек
тиву, родини, на виїзді,
Нашумів недавно випа
док з колишньою співро
бітницею кафедри
ви
щої математики Ольгою
Плаван, котра узявши с о 
бі в компаньйони непов
нолітнього
парубійка
В. Савенка, подалася
з
ним до ресторану «Оде
са» в Києві Парубійко
од щедрого пригощання
втратив здоровий глузд і
вкрав у музикантів радіопосилювач. Таким чи-

Досить печально скін
чилось і відрядження мо
лодшого
Співробітника
кафедри нарисної геоме
трії
і
машинної гра
фіки
аспіранта
М и
хайла Вікторовича Кармаліти. Його вчинок, зв’ я
заний з порушенням ан
тиалкогольного
законо
давства, був предметом
обговорення
на товари
ському суді 27 вересня
нинішнього року.
Свої
«подвиги» аспірант здій
снював на фоні
нашої
всесоюзної столиці з не
відомим приятелем, зди
баним на вулиці. Тепло
го науковця доставили в
міліцію, знайшли при ог
ляді речей ще півлітру,

боріддя.
Ті матеріали, що прий
шли на адресу інституту
після веселих «гастролей»
Кармаліти,
не додають
позитивних деталей
до
його поведінки. Але то
вариський суд виявив гу
маннність, не виступаючи
з проханням
звільнити
його з роботи — дуже до
бре атестується аспірант,
як працівник і науковець.
Колектив кафедри прин
ципово засудив поведін
ку свого товариша й ко
леги у відрядженні, від
значивши також
нещи
рість його пояснень.
А. Ю А ІН ,
голова,
товариського
суду, член профкому

Враховючи значні змі
ни в чисельності, складі
і територіальному роз
міщенні населення краї
ни, Політбюро ЦК КПРС
визнало за необхідне про.
вести черговий Всесоюз
ний перепис населення.
Його буде здійснено
в
січні 1989 року. Підгото
вка і проведення перепи
су покладені на Держкомстат СРСР і його орга
ни на місцях.
За масштабами органі
зації це надзвичайно ве
ликий і складний захід,
до якого буде залучено
десятки тисяч людей. З
метою виконання рішень
і вказівок обласної Ради
народних депутатів у
нашому інституті створе
на комісія сприяння пе
репису. При підготовці і
в ході перепису від інсти
туту будуть виділені два
завідуючі
переписними
відділами, п’ятдесят лі
чильників і шість інст
рукторів - контролерів з
числа студентів і навча
льно-допоміжного персо
налу.
Наступний перепис —
сьомий в історії Радян
ської держави. Сьогодні,
в умовах перебудови, де
мократизації суспільства,
активізації людського фа
ктора в усіх сферах жит
тя, значення і необхід
ність перепису різко зро
сли. Наступний перепис
дозволить
простежити
зміни в складі населен
ня нашої країни за де
сять літ, котрі минуть з
часу попереднього пере
пису. Ці матеріали пос
лужать основою для скла
дання планів економічно
го і соціального розвит
ку на 13-ту п’ятирічку і
далі,
дадуть
змогу
виділити групи населен
ня, котрим особливо по
трібна турбота суспіль
ства, з ’ясують, де у нас
ще не все благополучно.
Демографічна ситуація
в нашій країні залиша
ється складною. Матеріа
ли перепису стануть ос
новою демографічних до
сліджень, послужать для
точнішого і глибшого ви
вчення факторів росту
населення в окремих ре

гіонах країни, подадуть
істотну допомогу в вико
нанні Продовольчої про
грами і плануванні жит
лового будівництва. Бу
демо знати,
де у нас
території і групи населен
ня підвищеної смертнос
ті, що дозволить зосере
дити тут пильнішу увагу
охорони здоров’я.
Отже, дані про насе
лення належать до важ
ливих статистичних по
казників,
що необхідні
для народно-господарсь
кого планування. Будьякий розділ плану, якщо
мова йде про розвиток
краю, області, міста, ті
єю чи іншою мірою ба
зується на даних
про
населення. Таким чином,
перепис проводиться в
наших з вами інтересах,
а тому до нього
треба
ставитись по-господарськи, організовано, сприя
ти нелегкій роботі лічи
льників. Обов’язок кож
ного — дати точні, пра
вильні відповіді на за
питання переписного ли
ста. »Справа перепису не
відомча справа, а спра
ва Республіки» — писав
В. І. Ленін.
В. КРУГЛОВ,

голова інститутської
комісії сприяння пе
репису населення.

КОМЕНТАР
ДО ЗАКОНУ
З першого січня 1988
року почав діяти закон
про порядок оскарження
в суд неправомірних дій
посадових осіб,
котрі
ущемляють права грома
дян.
Які ж дії можуть бу
ти оскаржені в суд?
Ви можете звернутись
зі скаргою тоді, коли вва
жаєте, що ваші права
ущемлені. Оскаржувати
можна
дії одноосібно
здійснені посадовими осо
бами від свого імені або
від імені органу,
який
вони представляють. Ос
каржуються проте
не
будь-які дії, а тільки ті,
котрі ущемляють права
громадян. Іншими слова
ми. йдеться про ситуації,
коли ці права можуть бу
ти реалізовані не інакше,
як шляхом прийняття ад-

В ІД Д ІЛ

міністративного акту, ви
несеного посадовою осо
бою від свого імені або
від імені органа,
який
вона
представляє. Це,
зокрема
можуть
бу
ти
скарги,
зв’язані
з
відмовами
грома
дянам — у прописці; ви
дачі дозволу на придбан
ня і зберігання мисливсь
кої рушниці; реєстрація
транспортних засобів; ре
єстрація будівель в бюро
технічної інвентаризації;
зачислення в конкретну
дошкільну або шкільну
установу; видачі житло
вих документів посадо
вими особами з житловоексплуатаційних органі
зацій.
Згідно зі статтею
З
Закону не можуть оска
ржуватися в суд дії по
садових осіб, по відно
шенню до яких іншим за
конодавством передбаче
ний інший порядок оска
рження. Скарга на дії по
садової особи подається
в районний народний суд
за місцем роботи посадо
вої особи, чиї дії оска
ржуються. Подається во
на у місячний строк, який
починається з того
дня,
або з дня закінчення ус
тановленого
законом
строку для розгляду ска
рги.
Скарга на дії посадо
вої особи за бажанням
громадянина може бути
подана в суд після оскар
ження цих дій
перед
вищою посадовою особою
або без посередньо
в
суд. Скарга розглядаєть
ся судом в десятиденний
строк за участю громадя
нина. який подав скаргу,
і посадової особи,
дії
якої оскаржуються.
Згідно зі статтею
10
Закону, подача громадя
нином скарги з наклеп
ницькою метою передба
чає відповідальність згі
дно закону.
О. К Р А В Ч Е Н К О ,
помічник прокурора
м. Вінниці.
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