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Кабмін ухвалив постанову, за 
якою посвідчення водія міжна-

родного зразка має видаватися стро-
ком на п’ятдесят років, повідомляє 
прес-служба уряду.

Такі нововведення зумовлені по-
ложеннями Міжнародної конвенції 
про дорожній рух, яка вимагає вста-
новлення терміну дії посвідчення 
водія, пояснюють в уряді.

До того ж усі національні по-
свідчення водія відповідних катего-
рій, які видані до набрання чиннос-
ті цією постановою, є дійсними на 
території України та не підлягають 
обов’язковому обміну.

Нагадаємо, міністр внутрішніх 
справ Анатолій Могильов запевнив, 
що переоформляти старі водійські 
посвідчення ніхто не буде. «Всі наші 
посвідчення — безстрокові. Й вони 
дійсні як на території країни, так і за 
кордоном», — заявив він.

СОЦЗАХИСТ 

Торік волинським матерям-
героїням виплатили 28 млн. грн. 

Минулого року розмір соціаль-
ної допомоги для визначених 

категорій на Волині підвищували 
п’ять разів. В області державну 
підтримку щомісяця отримували 
92 тисячі сімей із дітьми, мало-
забезпечених родин, інвалідів з 
дитинства та дітей-інвалідів. Такі 
дані прозвучали 28 лютого на засі-
данні колегії головного управлін-
ня праці, соціальних питань та у 
справах захисту населення від на-
слідків Чорнобильської катастро-
фи облдержадміністрації.

Загальні витрати за минулий 
рік на виплату соціальної допомо-
ги склали майже 803 млн. грн., що 
на 30,5% більше в порівнянні з по-
переднім роком.

Понад три тисячі матерів-
героїнь отримали одноразову ви-
нагороду. На ці цілі з держбюдже-
ту в область було спрямовано 28 
мільйонів гривень.

Санаторно-курортним ліку-

ванням, прозвітували соціальни-
ки, було забезпечено 728 ветеранів 
війни та 400 інвалідів. Крім того, 
67 особам зробили капітальний 
ремонт у житлових будинках.
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ОФІЦІЙНО  

Податкових перевірок поменшає  
на третину 

Державна податкова служба 
на третину скоротить кіль-

кість документальних перевірок 
суб’єктів господарської діяль-
ності. Податківці обіцяють, що 
втручання у діяльність сумлінних 
платників податків буде зведено 
до мінімуму. Скорочення переві-
рок розпочнеться з другого квар-
талу 2011 року. «Ми проаналізу-
вали подану звітність і визначили 
головні ризики, що можуть при-
звести до мінімізації податкових 
зобов’язань або до несплати подат-

ків. Отже, наші ревізори й аудито-
ри, маючи необхідну інформацію, 
звертатимуть увагу лише на тих, 
хто, ймовірно, може використову-
вати незаконні схеми ухилення від 
оподаткування», — заявив голова 
ДПС Віталій Захарченко.

Державна податкова служба 
пропонує суб’єктам господарю-
вання добровільно декларувати 
податкові зобов’язання та запро-
вадила інформування підприємств 
про наявні у їхній діяльності ризи-
ки та сумнівних контрагентів.

ПЕРСПЕКТИВИ  

Волинських лікарів обіцяють 
забезпечити житлом 

У медичній сфері Волинської об-
ласті працює майже 25 тисяч 

фахівців. За минулий рік заборго-
ваність із оплати праці та соціаль-
них виплат у галузі відсутня. Про 
це на підсумковій колегії 22 лютого 
повідомив начальник управління 
охорони здоров’я ОДА Ігор Ваще-
нюк. Крім інших показників робо-
ти медицини краю, він повідав, що 
за минулий рік область отримала 
39 одиниць санітарного транспор-
ту на суму понад 5,5 мільйона гри-
вень і медичне обладнання майже 
на 30 мільйонів. 

На будівництво закладів охо-
рони здоров’я освоєно майже 28 
мільйонів гривень, у тому числі за 
рахунок субвенції з держбюджету 
— 25 мільйонів.

Щодо основних завдань на 
теперішній рік і найближчу пер-
спективу, то заступник голови 
облдержадміністрації Олександр 
Курилюк окреслив три стратегічні 
етапи.

Перший — спрямований на 

підвищення якості та доступнос-
ті медичних послуг для пацієнтів, 
найперше сільського населення. 
План дій передбачає укомплекту-
вання медичними спеціалістами 
сільських лікарських амбулато-
рій; реорганізацію дільничних 
лікарень у лікарські амбулаторії з 
метою покращення медичної до-
помоги населенню; забезпечення 
усіх фельдшерсько-акушерських 
пунктів (їх в області 797) і лікар-
ських амбулаторій (88) необхідним 
обладнанням. Другий напрямок 
реформ стосуватиметься ресур-
сів і бюджету галузі. Планується 
оптимізація структури медичних 
закладів, перегляд видатків із ме-
тою їх максимально ефективного 
використання. Третій етап буде 
направлено на підвищення ста-
тусу лікаря, зміцнення кадрового 
потенціалу галузі, запровадження 
системи мотивацій: від підтрим-
ки ініціативної роботи медичного 
персоналу до забезпечення жит-
лом лікарів.

Українці хворіють за власний рахунок

Закінчення. Початок на стор. 1
— Кожен працюючий українець 

до початку цього року платив у Фонд 
соцстрахування 1% своєї заробітної 
плати. Роботодавець до цієї суми до-
давав ще 1,4 %. 

У свою чергу Фонд гарантував, 
що виплачуватиме лікарняні, у тому 
числі й декретні, гроші на поховання 
(сьогодні це 1400 гривень) і купува-
тиме путівки на оздоровлення, — 
пояснила «Відомостям» Тетяна Ан-
дреєва. — Крім того, на Волині Фонд 
давав гроші на утримання двох 
санаторіїв-профілакторіїв і ДЮСШ 
чотирьох обласних спортивних то-
вариств, а також фінансував оздо-
ровлення школярів у стаціонарних 
дитячих закладах області. У другій 
половині 2009 року фінансовий стан 
похитнувся. Це зумовлено передусім 
тим, що на користь Фонду захисту 
від безробіття у нас забрали 0,1% 
страхового тарифу, що сплачували 
роботодавці від платні найманих 
працівників, а також фінансовою 
кризою. У 2011 році утворився борг  
в цілому по Україні у сумі понад 750 
мільйонів гривень. На сьогодні ця 
заборгованість зменшилася до 400 
мільйонів. Якщо говорити про Во-
линь, то на кінець 2010 року ми за-
боргували лікарняних і декретних 
майже на 17 мільйонів. Слід заува-
жити, що у зв’язку з набуттям чин-
ності Закону України «Про єдиний 
соціальний внесок» із 1 січня 2011 
року ситуація кардинально зміни-
лася. Протягом січня-лютого цього 
року в області немає жодної непро-
плаченої заявки за 2011 рік на фінан-
сування матеріального забезпечення 
застрахованих осіб по тимчасовій 
непрацездатності, вагітності та по-
логах, а також на поховання. Крім 
того, протягом останніх двох міся-

ців відшкодовано заборгованість на 
суму 6,3 мільйона гривень. 

Тетяна Андреєва зазначила, що 
торік Волинь «перебрала» грошей із 
лікарняними листками. 

— Якщо у цілому обласний бю-
джет Фонду становив 135 мільйонів 
гривень, то на виплату лікарняних 
нам було передбачено 56 мільйонів. 
Фактично ж пред’явили до сплати 63 
мільйони 285 тисяч гривень. 

Вельми цікава цифра. Значить, 
волиняни, зауважте, тільки працю-
ючі, «нахворіли» більше як на 63 
мільйони гривень? Декретні гроші 
у цю суму не включені. Виникають 
питання: хто ж дозволяє собі так 
довго хворіти та чи дійсно ми така 
хронічно хвора нація? Мимоволі 
тут згадаєш, як не можеш додзво-
нитися до того чи іншого чиновни-
ка: на лікарняному. Тим паче, що у 
2010 мінялася влада. Багато над ким 
«нависав» дамоклів меч звільнен-
ня з роботи. От і ховалися від ньо-
го державні «слуги» у лікарнях. До 
речі, в Україні відомий не один факт, 
коли чиновника не могли звільнити 
з роботи, бо той хворіє по півроку. 
Більше того, коли все ж вдається 
звільнити, то такий державний муж 
отримує інвалідність — має для цьо-
го всі необхідні документи. На жаль, 
статистики, яка категорія працівни-
ків і скільки отримує компенсації за 
лікарняні, немає. А шкода. Тому що 
чомусь у комерційних структурах 
працівники не дозволяють собі мі-
сяцями хворіти. Вони мають право 
тільки платити гроші на соцстрах. 

— Більшість лікарняних переві-
ряють спеціалісти — лікарі обласно-
го відділення Фонду, — запевнила 
Тетяна Андреєва. — Липові лікарня-
ні, звичайно, є. Але знайти їх досить 
складно. Торік нам вдалося виявити 

24 необґрунтовано виданих лікар-
няних листки та 168 невмотивова-
но продовжених. Медичні заклади 
відшкодували Фонду 18 тисяч 343 
гривні. 

Порівняно з десятками мільйо-
нів, які виплачуються, це, звичайно, 
мізер. Виявилася ще одна цікава річ. 
Громадянам, які постійно ходять на 
лікарняні, ще й путівка пільгова на-
лежить. 

— Дійсно, за кошти Фонду 
санаторно-курортне лікування як 
соціальну послугу отримують ті, 
хто хворіє, — підтвердила директор 
обласного відділення Фонду. — І 
це економічно обґрунтовано. Адже 
коли комісія з соціального страху-
вання підприємства приймає рішен-
ня про видачу путівок працівникам 
з числа часто та тривало хворіючих, 
то передбачає, що після лікування 
у профільних санаторіях ці особи 

менше або й зовсім не хворітимуть, 
а отже, не подаватимуть до оплати 
листків тимчасової непрацездат-
ності. Хочу наголосити, що путівки 
розподіляють не працівники Фон-
ду. Це робить спеціальна комісія на 
підприємстві на підставі заяви пра-
цюючого та відповідної довідки від 
лікаря. Тож передусім саме колектив 
повинен контролювати, хто й як лі-
кується за рахунок коштів Фонду. 
Забезпеченість путівками в області 
на кожну сотню працюючих складає 
приблизно дві путівки на рік.  Торік 
Фондом для області було закуплено 
4 тисячі 100 путівок на 20 мільйонів 
гривень. Якщо порівняти з 2009, то 
ця кількість є меншою. 

Так розподіляють путівки за 
правилами. Насправді ж існують 
дещо інші схеми розподілу путівок. 
Одна з них — це коли організація 
отримує путівку не «в сезон». Ке-

рівник, звісно, їхати за нею не хоче. 
Та не відмовлятися ж від практич-
но дармової путівки! От і шукають 
терміново працівника, який захоче 
поїхати в Трускавець, скажімо, се-
ред зими. Перефразовуючи відомий 
вислів, була б путівка, а людина та 
відповідна хвороба знайдуться. Від-
повідно, медичні довідки про по-
требу лікування оформляються «за-
днім» числом. Така схема стосується 
більш-менш великих колективів. На 
тих же підприємствах, де працю-
ють до двадцяти чоловік, путівок не 
бачать роками. А якщо й стається 
диво, то на відпочинок, як правило, 
їде керівник. Яке там засідання комі-
сії! Тетяна Андреєва запевнила, що 
кожна людина, яка дійсно потребує 
лікування, може отримати путівку. 

— При нагальній потребі у ліку-
ванні застрахованих осіб в облвідді-
ленні Фонду, відповідно до норма-
тивних документів, є резерв — торік 
це було 40 путівок. Крім того, у ми-
нулому році Фондом для обласного 
відділення було придбано 414 так 
званих реабілітаційних путівок. До 
реабілітаційних відділень санаторіїв  
путівки видаються медичними за-
кладами хворим після перенесених  
важких захворювань і лише безпо-
середньо зі стаціонарів лікувально–
профілактичних закладів. 

Тут варто зауважити, що цьо-
го року «халявних» путівок може 
взагалі не бути: бюджет Фонду не 
сформований плюс заборгованість 
із виплати лікарняних і декретних 
за минулий рік, яку треба погасити. 
В результаті у першому кварталі не 
було куплено жодної путівки. А їх 
купують на тендерах. Чи встигнуть 
до літнього відпочинку?

Наталка СЛЮСАР

ДЛЯ СЕБЕ КОХАНИХ 

У школи повернуть повне 
медичне обстеження 
Міністерство освіти й науки, молоді й спорту Укра-
їни повернеться до повного медичного обстежен-
ня всіх дітей шкільного віку вже в цьому році.
Про це на прес-конференції заявив міністр освіти 
й науки, молоді й спорту Дмитро Табачник. «Буде 
спільний наказ Міністерства освіти та Міністер-
ства охорони здоров’я. Безпосередню відпо-
відальність потрібно покладати на директорів 
шкіл», — зазначив Табачник.

3453
стільки гривень становить середня 
зарплата у Києві, яка є найвищою 
в Україні. Найнижчий рівень зафік-
сований у Тернопільській області, 
де середня зарплата склала 1610 
гривень на місяць. Про це інформує 
Державний комітет статистики.

Працівник виконавчої служби 
вимагав хабар у 400 доларів
У Луцьку працівники Державної служби боротьби 
з економічною злочинністю викрили працівника 
виконавчої служби, котрий вимагав та отримав 
400 доларів США хабара та мобільний телефон від 
місцевого жителя за ненакладення арешту на його 
майно. Про це повідомили в МВС України. Підозрю-
ваного затримано, порушено кримінальну справу за 
ознаками злочинів, передбачених частиною 1 статті 
366 та частиною 2 статті 368 (службове підроблення 
та одержання хабара) КК України.

Депутати залишили привілейовані 
пенсії

Верховна Рада відмовилася 
ухвалити закон про скасуван-

ня привілеїв у пенсійному забез-
печенні.

За ухвалення у першому чи-
танні законопроекту депутатів 
Зиновія Шкутяка та Миколи Куль-
чинського проголосувало 57 де-
путатів за необхідного мінімуму у 
226 голосів, інформує gazeta.ua.

Цим законопроектом, зокре-
ма, пропонувалося встановити, 

що обчислення всіх пенсій прово-
диться відповідно до Закону Укра-
їни «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування».

«Тобто право на пенсію, в тому 
числі при зменшенні пенсійно-
го віку, може визначатися спеці-
альним законом, але обчислення 
розміру цієї пенсії здійснюється 
відповідно до єдиного порядку об-
числення пенсії», — ідеться у пояс-
нювальній записці до документа.

НАРЕШТІ РОЗІБРАЛИСЯ 

Посвідчення водія 
міжнародного зразка 
видаватиметься на 
50 років 

Тільки на Волині лікарняних не виплачено 10 мільйонів гривень


