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Керівництво Волинської обласної 
ради на прес-конференції підвело 
підсумки діяльності головного 
представницького органу краю 
за перший квартал його каденції. 
Облрада шостого скликання всту-
пила в повноваження 18 листопада 
2010 року. Цього ж дня її головою 
було обрано Володимира Войто-
вича. Згодом першим заступником 
обрано Юрія Лобача, заступником 
голови облради — Валентина Вітра. 
Відтоді депутати, яких призначили 
волиняни, взялися до роботи на 
користь громади: відбулося 42 за-
сідання постійних комісій облради 
(їх є 11), на яких прийнято 244 
рішення; три сесії, результатом яких 
є 136 рішень.

— У розвитку нашого краю піс-
ля прийняття двох найважливіших 
документів — бюджету на 2011 рік і 
програми економічного та соціаль-
ного розвитку — помітні позитивні 
тенденції, — почав Володимир Вой-
тович. — 28 грудня прийнятий бю-
джет, а на сесії в березні вже вносили 
зміни. Отже, є фінансовий ресурс, 
яким можна розпоряджатись. У ви-
конанні дохідної частини всіх бю-
джетів бачимо позитивну картину.

Голова облради озвучив кількісні 
показники свого оптимізму.

— Станом на 1 березня 2011 
року до загального фонду місцевих 
бюджетів області у січні-лютому на-
дійшло 127,4 млн. грн., що становить 
109,8% до запланованого. Понад-
планові надходження склали 11,4 
мільйона. Надходження основно-
го бюджетоутворюючого платежу 
— податку з доходів фізичних осіб 
— становлять 104,6 млн. грн., або 
106,8% до запланованого. Відхилен-
ня з плюсом склали понад 6,6 міль-
йона. Порівняно з відповідним пері-
одом минулого року надходження до 
загального фонду місцевих бюджетів 
зросли на 20 мільйонів гривень. Тож 
є певний оптимізм щодо виконання 
бюджетів усіх рівнів у І кварталі та 
цьому півріччі.

Політичну розмаїтість ниніш-
нього складу обласної ради її голова 
теж вважає позитивом.

— Маємо більше тем для обго-
ворення, дискусій. Але більшість в 
облраді сформувалася на основі де-
путатської групи «Нова Волинь». Із 
цим не можна не рахуватися. Період 
адаптації пройшов швидко. Нам ви-
стачило місяць-півтора, щоб усвідо-
мити масштаби роботи та визначити 
плани. 

Журналістів також цікавило, чи, 
бува, обранці волинської громади 
не беруть приклад зі своїх «стар-

ших» колег із Верховної Ради щодо 
так званого музичного голосування, 
тобто за себе та за сусідів.

— Ті явища, що відбуваються у 
парламенті, накладають свій відби-
ток і на роботу місцевих рад, — ре-
зюмує Володимир Войтович. — Але 
фактів «кнопкодавства» в обласній 
раді я не маю. Проте не виключаю, 
що подібне могло ставатися. Якщо 
це епізод, то нема нічого страшного, 

та якщо трапляється систематично, 
цього допускати не можна. Контр-
оль у регламенті передбачений та-
кий: депутат отримує картку, роз-
писується за неї, інший депутат за 
відсутнього взяти картку не може. 
Що стосується безпосередньо робо-
ти під час сесій, то в обласному бю-
джеті на цей рік передбачені кошти 
на ремонт і вдосконалення системи 
«Рада». Зокрема, не влаштовує озву-
чення — з робочого місця депутата 
розчути неможливо. До того ж ця 
система не ліцензована. Хоча СБУ 
минулого року проводила перевірку, 
є відповідні висновки, що система 
працює нормально.

«На бюджет надійся, та й інші 
джерела фінансування шукай», — 
таким принципом керується чіль-
ник облради. 

— Обласна рада активно пра-
цює над написанням проектів для 
залучення в область позабюджет-
них коштів, — повідомив голова 
головного представницького органу 
краю. — Так, у партнерстві з варшав-
ським фондом «Альфа-Омега» пода-
ли на конкурс за програмою Мініс-
терства закордонних справ Польщі 
«Польська допомога — 2011» проект 
«Електронне українське село — ско-
рочення відмінностей у викорис-
танні інформаційних комп’ютерних 
технологій для сільських громад і 
районів». За результатами реалізації 
проекту має бути створений тре-
нінговий центр в одному з районів, 
повністю обладнаний комп’ютерами 
й іншою технікою з використанням 
інтернет-технологій, для проведен-
ня навчань працівників органів міс-
цевого самоврядування, сільського 
господарства, агросадиб. Загальний 
обсяг ресурсів для Волині складає 
понад 200 тисяч гривень. 

Насамкінець Володимир Войто-
вич наголосив, що місцеві депутати 
відкриті для спілкування та звіту-
вання. Зокрема, у межах проекту 
«Твій місцевий депутат».

— Я дав зелене світло ініціативі 
Центру політичного аналізу та ви-
борчого консалтингу моніторити 
діяльність депутатів. Проект поза-
партійний, його мета — системний 
аналіз без симпатій і антипатій до 
політичних сил чи особистостей. 
Спостерігачі вивчатимуть, чим де-
путат займається, безпосередньо у 
його окрузі.

Ярина КИСЕЛЬОВА
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Події

ПІДГОТОВКА ДО СВЯТ 

голова облдержадміністрації Бо-
рис Клімчук повідомив, що до 

Великодніх свят у великих містах 
проходитимуть продуктові яр-
марки. «Широку програму треба 
буде провести до Пасхальних свят. 
Ярмарковою торгівлею необхідно 
максимально охопити всі райони 
області, аби люди мали можли-
вість придбати якісні продукти за 
доступними цінами», — наголосив 
Борис Клімчук. Зі слів голови ОДА, 

серед головних завдань — забез-
печення соціально незахищених 
верств населення борошном та 
основними продуктами харчуван-
ня за помірними цінами. Праців-
ники соціальних служб охоплять 
усе населення пільгових категорій.

«Для людей важлива і ціна, і 
увага. Для цього маємо всі необ-
хідні фінансові можливості», — 
резюмував голова облдержадміні-
страції.

УМОВИ КОНКУРСУ 

Лучан іще три місяці возитимуть 
ті ж самі перевізники 

З перевізниками Луцька укла-
дуть тимчасові договори ще на 

три місяці. Про це йшлося на засі-
данні виконавчого комітету місь-
кої ради.

На розгляд членів виконкому 
пропонувалося питання про нена-
лежне виконання ДП «Волиньав-
тотранссервіс» функцій робочого 
органу з забезпечення роботи по-
стійного конкурсного комітету з 
проведення конкурсів на переве-
зення пасажирів автомобільним 
транспортом на міських автобус-
них маршрутах. 

Це державне підприємство не 
дотрималося виконання рішення 
виконкому щодо останнього тер-
міну подання документів на участь 
у конкурсах із перевезення паса-
жирів.

У результаті обговорення 
члени виконавчого комітету при-
йняли рішення, згідно з яким пе-
редбачено розірвати договір із 
державним підприємством «Во-
линьавтотранссервіс» і оголосити 

конкурс із визначення нового ро-
бочого органу з цього питання.

У зв’язку з порушенням поряд-
ку прийняття документів на кон-
курс, який був запланований на 23 
березня, його скасували.

З перевізниками, які на цей 
час обслуговують міські автобусні 
маршрути загального користуван-
ня в місті Луцьку, буде укладено 
тимчасові договори на три місяці 
з 23 березня до повторного прове-
дення конкурсу.

НОВАЦІЯ 

В Україні не 
реєструватимуть 
дітей, народжених 
не в лікарні 

За словами колишнього лікаря-
акушера В’ячеслава Закревсько-

го, народжених, наприклад, у літаку 
чи на лайнері, як і раніше, реєстру-
ватимуть за актом капітана. До-
машніх дітей, які з’явилися на світ 
без зайвих свідків, таки потягають 
по судах. Виняток робитимуть тіль-
ки тим, хто справді просто не встиг 
доїхати до пологового. Отримати 
свідоцтво про реєстрацію дитини зі 
старим пакетом документів — довід-
кою від педіатра та заявами від двох 
свідків — більше не вдасться. Для 
українців, які народили після 1-го 
січня, така новація стала справжнім 
сюрпризом. Без виписки з пологово-
го вони — не батьки, а дитини ніби-
то й узагалі не існує.

Зазначимо, поза стінами лікарні 
щороку народжує близько 10 тисяч 
жінок. Експерти вважають, того, хто 
свідомо йде на пологи вдома, додат-
ковими довідками не відлякати.

ЗОНА СПОСТЕРЕЖЕННЯ 

Волині компенсують вплив 
Рівненської АЕС з держбюджету

Волинь отримає додаткову суб-
венцію з державного бюджету. 

Грошова допомога для обласного 
бюджету сягне трохи більше двох 
мільйонів гривень, для Мане-
вицького району — 5 мільйонів 
377 тисяч. Ці кошти виділять на 
фінансування заходів соціально-
економічної компенсації ризику 
населення, яке проживає на тери-
торії зони спостереження.

На оперативній нараді голо-
ва облдержадміністрації Борис 
Клімчук дав завдання профільним 
керівникам зробити детальний 
аналіз по області та Маневиць-
кому району щодо використання 
субвенції у 2010 році.

70%
приблизно стільки пасажирів 
електропоїздів в Україні є пільго-
виками та їздять безплатно. Про 
це заявив начальник Південно-
Західної залізної дороги Олексій 
Кривопішин.

КРУ виявило у сільраді 
порушень більш як на мільйон 
Ревізори КРУ в Рівненській області провели планову реві-
зію у Красносільській сільській раді Гощанського району 
та встановили фінансових порушень на 1604,3 тисячі 
гривень. Головне порушення — на балансі сільської ради 
не обліковується меліоративна мережа на осушуваль-
ній системі «Бухта» та її споруди залишковою вартістю 
1301,2 тисячі гривень, які були передані СВК АФ «Мир» на 
баланс сільської ради ще в червні 2004 року. У результаті, 
на вказану суму занижено вартість активів.

МЗС рекомендує українцям 
утриматися від подорожей до 
Ємену
Міністерство закордонних справ України рекомен-
дує громадянам України утриматися від подорожей 
до Республіки Ємен. Речник МЗС України Олександр 
Дикусаров зазначив, що ситуація в Ємені погіршується. 
Зокрема, 13 березня під час демонстрацій у місті Сана 
поліцейські застосовували вогнепальну зброю та сльо-
зогінний газ проти протестуючих, у результаті чого було 
поранено понад сто осіб.

Період адаптації пройшов 
швидко. Нам вистачило 
місяць-півтора, щоб усві-
домити масштаби роботи 
та визначити плани.

До Пасхи Волинь буде охоплена 
ярмарками 

Незалежні спостерігачі аналізуватимуть 
роботу місцевих депутатів у їхніх округах

Зліва направо: Юрій Лобач, Володимир Войтович і Валентин Вітер

ДОВІДКА  

Територія зони спостереження — 
це 30-кілометрова зона АЕС або 
підприємств з видобутку урану 
та переробки уранової руди, 
ядерних установок та об’єктів, 
призначених для поводження з 
радіоактивними речовинами. За-
кон на підставі виділеної субвен-
ції для фінансування соціально-
економічної компенсації ризику 
населення діє з 1 січня 2010 року. 
На території Волинської області 
до зони спостереження належить 
Маневицький район, на який 
поширюється вплив Рівненської 
АЕС.

ЧОМУ З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ВИБОЇНИ? 

НАРОДЖЕННЯ ЦУНАМІ 


