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Депутати облради затвердили 
програму реформування та роз-

витку житлово-комунального госпо-
дарства на 2010-2014 роки. Передба-
чається реконструкція та капремонт 
житлових будинків із застосуванням 
енергозберігаючих технологій, ре-
конструкція систем водопостачання 
та водовідведення, розвиток тепло-
постачання, благоустрій територій, 
розвиток ОСББ.  На думку обласних 
депутатів, для цього буде достатньо 
769 млн. 851 тис. грн. Програма пе-
редбачає фінансування з державно-
го, місцевих бюджетів, коштів ЖКП, 
залучення кредитів вітчизняних ко-
мерційних банків та інших джерел. 

Очікують, що в 2014 році ство-
рять 946 об’єднань співвласників 
(проти 315 у 2010), багатоквартирні 
будинки обладнають приладами об-
ліку та регуляторами теплової енер-
гії на 66% проти 32% у цьому році. 
Частка аварійних і ветхих будинків 
має зменшитися з 1,04% до 0,8%. 

ДОПОМОГА 

Луцькі сім’ї загиблих в 
Афганістані отримали 40 тис. грн.

В обласному центрі проживає 
вісім сімей загиблих в Афга-

ністані. Загалом держава цьогоріч 
профінансувала їх на 40 тисяч гри-
вень.

Програмою соціального захис-
ту населення міста на 2008-2010 
роки передбачено низку заходів 
щодо підтримки членів сімей заги-
блих у війні в Афганістані. Зокрема 
щорічно здійснюється одноразова 
соціальна виплата восьми сім’ям 
воїнів, загиблих в Афганістані, 
в розмірі 1200 грн. Наприклад, у 

2010 році було виплачено 9,6 тис. 
гривень. 

Також сім’ям загиблих в Афга-
ністані воїнів-інтернаціоналістів 
надаються пільги на оплату 
житлово-комунальних послуг: у 
розмірі 100% — на утримання бу-
динку й опалення з розрахунку на 
всю площу, на решту комунальних 
послуг — в межах чинних норм 
споживання. У 2010 році вказаній 
категорії населення надано пільг 
на житлово-комунальні послуги 
на суму 30 тис. грн.
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ПРОГРАМИ 

Пенсійна реформа — безжальний 
експеримент над українським народом

На сайті Верховної Ради нарешті 
з’явився давно анонсований про-
ект пенсійної реформи, розробле-
ної під керівництвом віце-прем’єра 
Сергія Тігіпка. За словами депу-
тата Наталії Королевської, після 
ознайомлення з цим документом 
складається враження, що його 
писали не чиновники вітчизняного 
Кабміну, а марсіани, які вирішили 
виконати нелюдські досліди на 
людях. Але давайте по порядку.

Говорячи про майбутнє підви-
щення пенсійного віку для жінок, 
урядовці обіцяли збільшувати його 
поступово — на півроку щорічно. 
В опублікованому ж проекті пропо-
нується «підвищити пенсійний вік 
для жінок із 55 до 60 років, щорічно 
збільшуючи його на шість місяців 
за кожне півріччя», тобто не за де-
сять років, як раніше планували, а за 
п’ять — удвічі швидше!

Жінкам, які народилися у період 
із 1 лютого 1956 року по 31 липня 
1960 року, після виходу на пенсію 
встановлюється підвищення розмі-
ру нарахованої пенсії в розмірі 2,5% 
за кожні шість місяців більш пізньо-
го виходу на пенсію, починаючи з 55 
років до досягнення ними 60-річно-
го віку. Однак після досягнення 60 
років ця надбавка стягується! 

На цьому неприємні сюрпризи не 
закінчуються. Автори пропонують з 
1 січня 2011 року встановити 15-річ-
ний мінімальний страховий стаж 
для призначення пенсії за віком, а 
нормативну тривалість страхового 
стажу для призначення мінімальної 
пенсії збільшити з 20 до 30 років для 
жінок і з 25 до 35 років для чоловіків. 
Тобто відразу на десять років! Таким 
чином, сотні тисяч людей передпен-
сійного віку, які досі мали достатній 
стаж для отримання пенсії за віком, 
після прийняття цього документа 
«засуджуються владою» до десяти 
років додаткових робіт.

Тепер стосовно інвалідів. Якщо 
зараз пенсію за інвалідністю при-
значають за наявності мінімального 
стажу від 2 до 5 років, залежно від 
віку, то тепер пропонується нова ві-
кова шкала — від п’яти до 15 років.

Тобто інвалід віком 55 років і 
більше повинен мати мінімум 15 ро-
ків страхового стажу, 53-54-річний 
інвалід — не менше 14 років стажу.

А інвалідам другої і третьої груп, 
які раніше мали достатній стаж і 

право вибору між пенсією за інва-
лідністю та пенсією за віком, влада 
приготувала окремий «новорічний 
подарунок»: збільшення норматив-
ного стажу до 30-35 років. Отже, 
перекреслюється сама можливість 
вибору виду пенсії, а з нею — і право 
на більш гідне існування.

Істотно обмежить права грома-
дян і новий порядок обліку зарпла-
ти для нарахування пенсії. Сьогодні 
для розрахунку пенсії враховується 
зарплата за будь-які 60 календарних 
місяців страхового стажу поспіль 
до 1 липня 2000 року і за весь пері-
од страхового стажу, починаючи з 
1 липня 2000 року. Новий документ 
пропонує враховувати зарплату за 
весь період страхового стажу, почи-
наючи з 1 липня 2000 року. Для зна-

чної частини людей середнього і пе-
редпенсійного віку це нововведення 
буде означати різке скорочення роз-
міру пенсії. Адже до початку 1990-х 
років, коли почалися масові скоро-
чення та звільнення, люди мали по-
стійну і на ті часи добре оплачувану 
роботу. Після 2000 року багато хто 
змушений був часто міняти місце 
роботи, нерідко перебиваючись не-
формальними заробітками, які не 
можуть бути враховані при нараху-
ванні пенсії.

Не забули автори законопроекту 
і працюючих пенсіонерів. Для них 
перерахунки пенсії при збільшенні 
прожиткового мінімуму не будуть 
проводитися, і тільки після звіль-
нення з роботи пенсія буде перера-
хована з урахуванням прожитково-
го мінімуму.

У разі втрати годувальника чле-
ни його сім’ї — батько, мати, дружи-
на, чоловік — отримують право на 
одержання пенсії тільки тоді, коли 
вони досягли нового пенсійного віку 
чи є інвалідами. Інакше вони нічого 
не отримають!

Те саме стосується і працюючих 
чорнобильців і ветеранів праці, які 
мають право на спеціальну пенсію. 
У період до досягнення ними нового 
пенсійного віку спеціальна пенсія їм 
виплачуватися не буде.

Військовослужбовцям і співро-
бітникам МВС строк вислуги років 
для нарахування пенсії збільшуєть-
ся з 20 до 25 років.

НА ВОЛІ 

Рівненщина отримала 9 млн. 
гривень субвенції за АЕС
Рівненська область отримала 9 млн. грн. субвенції 
з держбюджету як компенсацію за сусідство з Рів-
ненською та Хмельницькою АЕС. Про це повідомив 
заступник голови Рівненської облдержадміністрації 
Володимир Новак. Субвенцію розподілили між 
Володимирецьким, Гощанським, Здолбунівським, 
Костопільським, Острозьким і Сарненським райо-
нами, а також містами Острог та Кузнецовськ. Гроші 
підуть на установи освіти, охорони здоров’я й інші 
важливі проекти соціальної сфери. 

72%
стільки опитаних Інститутом Горшені-
на українців негативно ставляться до 
представників сексуальних меншин. 
Позитивно ставляться до цієї категорії 
громадян 13% опитаних. 

40% витрат Польщі 
на Євро-2012 компенсує ЄС
Близько 40% усіх грошей, які витратить Польща на 
підготовку до Євро-2012, надійдуть від Євросоюзу. 
Про це повідомив директор спілки PL-2012 Марчін 
Герра, передає «Дзеркало тижня». Високопосадовець 
сказав, що загалом Польща планує витратити на 
підготовку до чемпіонату близько 80 млрд. злотих — 
26,4 млрд. доларів.

ВІЗИТИ  

Міністр оборони інспектував 
військову частину на Волині 

У  Володимирі-Волинському з 
робочим візитом перебував 

міністр оборони України Михайло 
Єжель. Під час зустрічі з міським 
головою обговорювалися питан-
ня подальшої дислокації у місті 
військового гарнізону, інформує 
офіційний сайт міськвиконкому. 
Петро Саганюк просив міністра 
посприяти у виділенні коштів із 

державного бюджету в сумі 450 
тис. грн. для завершення фінан-
сування робіт, пов’язаних із при-
йняттям із державної власності у 
власність територіальної громади 
міста житлового фонду й об’єктів 
соціальної інфраструктури вій-
ськового містечка №2, у вирішенні 
питання з повернення у власність 
територіальної громади міста зе-
мельної ділянки площею 2,04 га, 
на якій у минулих роках розмі-
щувався військторг №38. Петро 
Саганюк від імені міської ради та 
її виконавчого комітету попросив 
допомоги у розв’язанні проблеми 
забезпечення житлом військовос-
лужбовців гарнізону. Станом на 
перше грудня 2010 року на квар-
тирному обліку перебуває 363 
військовослужбовці, в т.ч. 249 вій-
ськовослужбовців в/с А2331, яка 
дислокується в місті.

ПІД НОВИЙ РІК 

Ключі від «Славут» отримали 
ще 22 фронтовики

Днями щасливими власниками 
22 автомобілів «Славута» ста-

ли інваліди-учасники Великої Ві-
тчизняної війни. Ключі від автівок 
вручили голова ОДА Борис Клім-
чук і голова облради Володимир 
Войтович. До числа пільговиків 
потрапило 13 інвалідів І групи та 
дев’ять інвалідів ІІ групи. 

«Держава починає віддавати 
вам борги. Ви — заслужені люди, 
велика честь та хвала вам. Нехай 
ці автомобілі стануть для вас уті-
хою за ваші подвиги», — зазначив 

Борис Клімчук, вітаючи ветеранів. 
Вартість автомобіля «Славута», 
який вручили фронтовикам, ста-
новить понад 39 тис. грн. Інваліди 
ж отримують автівку безкоштовно 
(за винятком чотирьох інвалідів 
війни І групи по зору, які спла-
чують 7% вартості, що становить 
майже 3 тис. грн.).

Нагадаємо, що в грудні влас-
никами нових «Славут» уже стали 
29 волинських ветеранів. До кінця 
2010 року ключі від машин вручать 
ще 17 фронтовикам.

Сотні тисяч людей перед-
пенсійного віку, які досі 
мали достатній стаж для 
отримання пенсії за віком, 
після прийняття цього 
документа «засуджуються 
владою» до десяти років 
додаткових робіт.

Для реформування 
ЖКГ на Волині 
достатньо 770 
мільйонів?

В області хочуть посилити 
спостереження за колишніми 
«зеками»

Днями відбулося засідання об-
ласної спостережної комісії з 

організації громадського контр-
олю за дотриманням прав і за-
конних інтересів засуджених та 
осіб, звільнених від відбування 
покарання. Розглянули питання 
сприяння органам і установам ви-
конання покарань у виправлен-
ні та ресоціалізації засуджених 
і створенні належних умов для 
їх тримання, організації вихов-
ної роботи з особами, умовно-
дострокового звільнення, надання 
допомоги у соціальній адаптації 
особам, звільненим від відбування 
покарання.

Перший заступник голови ОДА 
Олександр Башкаленко зауважив, 
що у згаданих процесах важливим 
механізмом є громадський контр-
оль, а діяльність спостережних 
комісій щодо надання допомоги 
особам, які звільнилися, є важли-

вою та соціально значущою. Одно-
часно він зазначив, що в області 
функціонує 21 спостережна комі-
сія, проте робота більшості з них 
ведеться формально. В основно-
му, вона зводиться лише до збору 
статистичної інформації, заслу-
ховування звітів і аналізів стану 
справ, а не організації громадсько-
го контролю за дотриманням прав 
і законних інтересів засуджених, 
сприяння соціальній адаптації, а 
тому не відповідає основним за-
вданням, що покладені на комісію 
законодавством.

Олександр Башкаленко підго-
тував відповідні доручення щодо 
організації громадського контр-
олю спостережними комісіями за 
дотриманням прав і законних ін-
тересів засуджених та осіб, звіль-
нених від відбування покарання, а 
також затвердив план заходів щодо 
активізації роботи у цій сфері.

Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук наголосив на 

обов’язковій оптимізації кадрів 
у районах. У квітні цього року 
чільник області доручив головам 
районних адміністрацій оптимізу-
вати кількість своїх підлеглих. Тоді 
Клімчук просив не створювати но-
вих штатних одиниць і відправити 
на пенсію тих, хто її заслужив.

На оперативній нараді Клімчук 
оприлюднив статистику кадрових 
скорочень у розрізі районів. Отже, 
у Володимир-Волинському районі 
зі 104 працівників РДА під кінець 
нинішнього року залишилося 99, 
у Ківерцівському — 129 із 138, в 
Луцькому районі — зі 135 зали-
шилося 125. Ці райони, за словами 
Бориса Клімчука, з завданням упо-
ралися.

Знехтували розпорядженням 
голови керівники Ковельської РДА 
— вони до штату додали ще три 
одиниці (тепер кількість праців-
ників сягає 138 осіб), у Локачин-
ській РДА з 95 працівників стало 

100, у Любомльському районі на 
початку року було 113, а тепер на-
раховується 118 посадовців.

Голова ОДА Борис Клімчук 
наголосив, що з втіленням адмі-
ністративної реформи кадри ско-
ротити все одно доведеться, тому 
голови районів зобов’язані «при-
вести штат у відповідність».

Ірина КОСТЮК

КАДРОВІ ЗМІНИ 

Борис Клімчук вимагає звільнення 
«зайвих» чиновників

Вважає народний депутат, голова парламентського комітету з промислової 
і регуляторної політики і підприємництва Наталія Королевська


