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Більше 70% фінансування бю-
джетних установ, особливо у 

школах і лікарнях, «з’їдає» заробіт-
на плата. За інформацією управ-
ління фінансів ОДА, у минулому 
році на оплату праці в закладах 
освіти було витрачено 73,1% пере-
рахованих коштів, 8% — на оплату 
енергоносіїв і лише 2,5% — на ка-
пітальні видатки.

— Має бути не два з полови-
ною відсотка, а набагато більше, 
— прокоментував чільник області 
Борис Клімчук. — Бюджетні закла-
ди «проїдають» усі державні кошти 
на заробітну плату та жаліються 
на нестачу фінансування. Далеко 
не треба ходити — луцький мер 

Микола Романюк почав вивчати 
стан справ в освіті. В одній школі 
працює дев’ять завучів, а це ж бю-
джетні гроші! А лікарні в районах! 
Шацьк, Камінь-Каширський…

Начальник головного фінан-
сового управління Ігор Никитюк 
навів іще один приклад нераціо-
нального використання коштів. 
Обласний притулок для дітей 
утримує 24 дитини при плановому 
навантаженні  30 діток, а фінансу-
ється по максимуму.

Чиновники зійшлися на думці, 
що бюджетним закладам треба до-
бре взятися за перегляд штатного 
розпису та оптимізувати витрати.

Ірина КОСТЮК

ДОПОМОГА БЕЗРОБІТНИМ 

Активні програми центру зайнятості сприяють 
працевлаштуванню

За інформацією начальників відді-
лів Волинського обласного центру 
зайнятості, рівень безробіття торік, 
порівняно з попереднім роком, 
знизився. Цього вдалося досяг-
ти завдяки реалізації активних 
програм, які сприяють зайнятості 
населення, спонукають освоюва-
ти нові спеціальності, братися за 
власну справу. Цього року в області 
продовжується їх втілення. 

Якщо проаналізувати громадські 
роботи, то у 2010-му до участі в них 
служба зайнятості залучила біль-
ше одинадцяти тисяч безробітних. 
Другою вагомою активною програ-
мою є професійне навчання, пере-
навчання, підвищення кваліфікації 
незайнятого населення. Головний 
наголос фахівці служби роблять 
на поінформованості працедавців, 
які шукають кваліфікований пер-
сонал, шляхом проведення інфор-
маційних семінарів, бліц-навчань 
роботодавців-початківців, навчань 
селян-одноосібників і власників 
фермерських господарств.

На початок 2011 року за направ-
ленням центру зайнятості навчаєть-

ся 654 безробітних. А це 44 групи 
слухачів за 16 професіями. Великою 
популярністю користується освітній 
проект «Зимова агрошкола» для жи-
телів сільської місцевості.

А безробітним, які виявили ба-
жання розпочати підприємницьку 
діяльність, у центрах зайнятості 
нададуть усі необхідні консультації, 
також можна взяти одноразову до-
помогу по безробіттю для започат-
кування власної справи. Саме такою 
можливістю скористалася жителька 
міста Луцька Оксана Іванець. Жінка 
розповіла, що має дві вищі освіти 
— інженер-будівельник і експерт-
оцінювач, однак через економічну 
кризу втратила роботу в банку.

— Коли вже всі заощадження ви-
черпалися, — каже Оксана Іванівна, 
— ми з чоловіком, а він працював 
майстром із ремонту взуття, ви-
рішили відкрити свою майстерню. 
Взяли одноразову допомогу, оренду-
вали кіоск. Вже за місяць-два витра-
чені кошти нам повернулися. Тепер 
маємо своїх клієнтів і плануємо роз-
ширяти наш бізнес. Сьогодні така 
діяльність є досить прибутковою. 
Адже через те, що багато людей не 

можуть дозволити собі купити нове 
взуття, вони здають старе у ремонт. 

На запитання, чи не було їй со-
ромно трудитися в майстерні, окіль-
ки до недавнього часу була банків-
ським працівником, жінка відповіла, 
що ні. Зараз вона допомагає чолові-
кові, освоїла деякі елементи ремонту 
взуття, скажімо, вшивання замків, 
підклеювання й інше.

Житель села Оленівка Рожищен-
ського району Олександр Войтюк 
також скористався одноразовою до-
помогою по безробіттю, але відкрив 
підприємництво у сільському госпо-
дарстві. Займається вирощуванням 
і збутом червоного буряка, моркви 
та зерна. Каже, що нове податкове 
законодавство ще не дуже «притис-
кає», проте податок до Пенсійного 
фонду, що становить 300 грн., на 
його думку, для початківців можна 
було б зменшити.

Яскравим прикладом успішно-
го ведення підприємницької діяль-
ності є колишній безробітний Олег 
Хрищук. Після втрати роботи на 
ЛФ «Руно» ТзОВ «Комерс» перед 
ним постало питання: а що далі? 
Він вирішив звернутися до Луць-
кого міського центру зайнятості. 
Освоїв поглиблений курс навчання 
у групі «підприємець-початківець», 
захистив бізнес-план на тему «Ви-
робництво декоративного штучного 
каменю за технологією «Граніт-літ». 
Сьогодні його продукція користу-
ється попитом не тільки на Волині.

Важливе значення у працевла-
штуванні має також надання дота-
цій роботодавцям та інформаційна 
робота. Так, упродовж 2010 року 
було проведено 600 ярмарків вакан-
сій за участю десяти тисяч шукачів 
роботи, в результаті яких працев-
лаштовано 2,5 тис. безробітних. 787 
осіб започаткували власну справу. 

Людмила ШИШКО
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Події

ПИТАННЯ БЕЗПЕКИ 

В 2010-му в школах області було 
травмовано 327 учнів 

Аналіз випадків дитячого трав-
матизму показав, що під час 

навчально-виховного процесу 
було травмовано 327 школярів, 
із них 150 в місті Луцьку. Про це 
йшлося під час роботи колегії об-
ласного управління освіти і науки.

 — Вже в цьому році травмовані 
діти в 26-й і 10-й школах обласного 
центру. Це просто якась пошесть: 
кожен день засоби масової інфор-
мації розповідають, як травму-
ються діти у школах, — резонував 
начальник обласного управління 
освіти і науки Михайло Попович.

Чиновник зазначив, що необ-
хідно підвищувати рівень відпо-
відальності вчителя та кожного 
керівника за безпеку дітей.

Михайло Попович також роз-
повів, що торік 163 волинських 
школяра були задіяні у скоєнні 
злочинів. Зауважимо, що в 2009 
році злочинців серед учнів було 
на 20 менше. Досі криміногенною 
залишається ситуація серед учнів 
Володимир-Волинського, Ківер-
цівського, Ковельського районів 
та міста Нововолинськ.

Ольга УРИНА

Будівельна фірма з Луцька готова 
будувати житло по 4 тисячі за метр 
Сьогодні на обліку для поліп-
шення житлових умов на Волині 
перебуває понад 33 тисячі сімей. 
Облдержадміністрація працює над 
вирішенням житлової проблеми 
шляхом будівництва доступного 
житла. 

На державному рівні щодо цьо-
го затверджена ціла програма. Під-
тримка полягає у сплаті державою 
30% вартості будівництва (придбан-
ня) доступного житла або наданні 
пільгового іпотечного житлового 
кредиту. Решту вартості сплачує 
громадянин, який уклав договір про 
будівництво (придбання) доступно-
го житла, за власні кошти.

Ще у вересні минулого року го-
лова ОДА Борис Клімчук і заступ-
ник голови правління Державної 
спеціалізованої фінансової уста-
нови «Державний фонд сприяння 
молодіжному житловому будівни-
цтву» Павло Нестеренко підписали 
меморандум про співпрацю щодо 
спорудження доступного житла на 
Волині. Програму розраховано на 
2010-2017 роки. Домовилися, що за 
цей час в області з’явиться 10 тисяч 
142 квартири. Наразі у Луцьку за-
вершується будівництво трьох бу-
динків. Вартість квадратного метра 
у них коливається від п’яти до шести 
з половиною тисяч гривень. Якщо 
зважити, що площа квартир «стар-
тує» від 50 квадратних метрів, то 
таке «доступне» житло є недоступ-
ним для більшості лучан.  З іншого 
боку, за підрахунками Мінрегіонбу-
ду, на Волині один квадрат житлової 
площі має коштувати 4 290 гривень. 
Виникає резонне запитання про бу-
дівельні «накрутки» на житло.

— Сьогодні у Луцьку збудувати 

квадратний метр житла за шість ти-
сяч гривень — то за щастя, — роз-
повів директор ТзОВ «Будмонтаж» 
Андрій Войтюк. — Усе впирається 
в питання землі. Наша фірма на бу-
дівельному ринку вже 20 років, і за 
цей час в обласному центрі ми жод-
ної земельної ділянки безплатно не 
отримали.

Варто зауважити, що фірма бу-
дувала у Луцьку елітне житло — на 
вулицях Коперника, Пушкіна, Волі. 
Свого часу придбали 10 гектарів 
землі на території Боратинської сіль-
ської ради (навпроти «німецького» 
заводу). Криза змусила переглянути 
пріоритети. 

— Будівельна галузь може відро-
дитися лише за державної підтрим-
ки, — переконаний Андрій Войтюк. 
— Елітне житло попитом не корис-
тується. У мене стоять квартири по 
50 квадратів із ремонтом за ціною 5,5 
тисячі гривень за квадратний метр. 

Не купують. Є десяток котеджів із 
усіма комунікаціями, дорогами. Ціна 
ста квадратів — 350 тисяч гривень. 
Згодний продавати їх у кредит: 30% 
суми людина має сплатити відразу, 
а далі — під 12% у доларах. Якось 
треба виживати. Адже сьогодні я 
вивільнив з роботи 120 людей, про-
стоює техніка. При тому, що у мене 
є земля, і я готовий будувати перше 
житло для молодих сімей. Якби нас 
включили у державну програму, то 
хоч завтра будуватимемо житло, 
квадратний метр в якому коштува-
тиме чотири тисячі гривень. Тільки 
щоб ці квартири могли молоді сім’ї 
придбати, їх площа повинна бути до 
40 квадратних метрів. Для молодої 
сім’ї цього достатньо. 

Зазначимо, що у державному 
бюджеті на 2011 рік на придбання 
молодіжного житла передбачено 
близько 465 млн. гривень. 

Наталка СЛЮСАР

Туристичні страховки 
для українців зросли втричі
Протягом 2010 року вартість медичних страховок 
для українських туристів подорожчала на 10-30%. 
«Це пов’язано, в першу чергу, з підвищенням цін 
на медичні послуги в усьому світі», — пояснила 
заступник начальника управління медичного та 
особистого страхування СГ «ТАС» Вікторія Распо-
пова. Зростання цін могло бути спровоковане і 
зростаючими витратами страховиків на оплату 
асистентських послуг, без яких клієнти не можуть 
отримати медичну допомогу за кордоном.

1000
купюру номіналом у стільки гривень 
Національний банк України хоче 
ввести в обіг. Поки банкіри вивчають 
доцільність такого новшества. Про це 
повідомив заступник голови Націо-
нального банку України Володимир 
Кротюк. 

Квитки на Євро-2012 
коштуватимуть від 30 євро 
Директор Євро-2012 в Україні Маркіян Лубківський 
назвав ціну на квитки Євро-2012. Квитки на матчі 
футбольного чемпіонату коштуватимуть від 30 до 
600 євро. За словами Лубківського, загалом на матчі 
континентальної першості надрукують 1,4 мільйона 
квитків, з яких у вільний продаж надійде 75%.
Про деталі продажу, процедуру замовлення квитків, 
механізм оплати й отримання можна дізнатися на 
сайті uefa.com.

НАРКОТОРГІВЛЯ 

У Луцьку «на гарячому» спіймали 
студентів-наркоторговців

На минулому тижні під час 
оперативної закупки право-

охоронці затримали двох нар-
которговців. Ними виявилися 
студенти-другокурсники одного 
з луцьких вищих навчальних за-
кладів. Один із них — студент-
заочник, інший навчається на 
стаціонарному відділенні. Поєд-
нувала хлопців не так дружба, як 
кримінальне заняття — розповсю-
дження наркотиків серед знайо-
мих й однокурсників.

Начальник сектора боротьби 
з незаконним обігом наркотиків 
(СБНОН) Луцького міськвідділу 
міліції Руслан Гамольчук розповів, 
що з середини січня його підопічні 
активно відпрацьовують навчаль-
ні заклади міста. За цими двома 
«горе-студентами», які продавали 
амфетаміни, міліціянти спостері-
гали давно. Відомо, що своє діяння 
студенти розпочали близько року 
тому. Щоб факти підтвердилися, 
правоохоронцям довелося двічі 
побувати у шкурі покупців, а під 
час третьої оперативної закупки 
торговців і пов’язали. При собі 
вони мали один грам амфетаміну, 
тобто ту дозу, про придбання якої 
домовилися працівники міліції.

Крім того, як повідомили у 
наркодиспансері, студенти й самі 
«бавилися» товаром, бо і під час 
затримання перебували у стані 
наркотичного сп’яніння.

У міліції кажуть, що сім’ї за-
триманих повноцінні, благополуч-
ні, хлопці раніше до кримінальної 
відповідальності не притягува-
лися, на вигляд — звичайнісінькі 
студенти, один із них навіть чи-
мось нагадує «заучку». Тож, чим 

керувалися хлопці, незрозуміло. 
Значної матеріальної вигоди сту-
денти не мали, за грам наркотиків 
просили 150 гривень. За словами 
Руслана Гамольчука, з проданого 
грама амфетаміну затримані мали 
виручку всього десять-двадцять 
гривень.

Наразі триває слідство, однак 
юним наркоторговцям «світить» 
від п’яти до восьми років позбав-
лення волі, залежно від вироку 
суду.

До слова, з початку цього року 
БНОНівці порушили 17 кримі-
нальних справ, серед студентів уже 
затримано вісім осіб. За оператив-
ними даними протягом січня ви-
лучено 200 г макової соломки, 350 
г марихуани та 28 г амфетаміну.

Якщо ви володієте будь-якою 
інформацією про зберігання чи 
продаж наркотиків, правоохорон-
ці просять звертатися за номером 
телефону — 24-20-40. Анонімність 
гарантована.

Ірина КОСТЮК 

Під час прес-конференції в обласному центрі зайнятості

ФІНАНСИ 

Бюджетні організації «проїдають» 
гроші на зарплату


