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Однією з найважливіших соціаль-
них послуг Державної служби за-
йнятості є організація оплачуваних 
громадських робіт. Минулого року 
на Волині до участі в них було за-
лучено понад 11 тисяч безробітних. 
А в цьому — вже більше півтори ти-
сячі. Така зайнятість дозволяє змен-
шити напруженість на ринку праці, 
сприяє органам місцевого само-
врядування у вирішенні питань 
соціально-економічного розвитку 
населених пунктів, дає заробіток, 
хоч і тимчасовий, незайнятим гро-
мадянам. Як на практиці проходять 
громадські роботи та наскільки 
вони важливі для безробітних і 
роботодавців, журналісти дізна-
валися у прес-турі Локачинським і 
Володимир-Волинським районами, 
який організував обласний центр 
зайнятості.

Директор Локачинського центру 
зайнятості Олександр Ребрук роз-
повів, що минулого року в районі 
до громадських робіт залучили 451 
особу, а це приблизно 90% безробіт-
них. Буває, ця цифра сягає й 100%.

— Виконуємо громадські роботи, 
— каже Олександр Дмитрович, — за 
рахунок фонду державного соціаль-
ного страхування на випадок безро-
біття та коштів підприємств, органі-
зацій і місцевого бюджету. Скажімо, 
цього року з бюджету сільських рад, 
а в районі їх 19, виділено 14 тисяч на 
громадські роботи. Така зайнятість 
має соціальне спрямування — бла-
гоустрій кладовищ, об’єктів куль-
турної спадщини, пам’ятників архі-
тектури, очищення меліоративних 
каналів — минулого року розчисти-
ли понад 10 кілометрів, проведення 
ремонтів. Крім того, допомагали 
малозабезпеченим отримувати суб-
сидії, одиноким сприяли у заготівлі 
палива, дві особи займалися впо-
рядкуванням архіву. 

Варто зауважити, що до участі 
у громадських роботах залучають 
безробітних, які стоять на обліку 
у центрі зайнятості, незалежно від 
того, чи отримують вони матері-
альну допомогу. Платню при цьому 
виплачують за фактично виконану 
роботу. До слова, вона не менша від 
мінімальної зарплати. Якщо вико-
нується висококваліфікована робо-
та, скажімо, євроремонт, то платня 
може бути більшою за мінімальну. 
Крім того, така діяльність зарахову-
ється у загальний трудовий стаж. 

— Торік на території сільської 
ради, — розповідає Дорогиничів-
ський сільський голова Олександр 
Дрозда, — на громадських роботах 
працювали 38 осіб. — В основному 
брав людей на місяць-два. На опла-
ту цих робіт використав 17 тисяч — 
найбільше в районі. 

Крім благоустрою, силами без-
робітних у населених пунктах Доро-
гиничівської сільської ради активно 
проводять ремонти. Олександр Пав-
лович зробив екскурсію у дитсадо-
чок у П’ятикорах. Тут на громад-
ських роботах добряче потрудився 
місцевий житель Тарас Штуй. 

Він поклав плитку, оббив стелю 
вагонкою, змайстрував для дітлахів 
нові меблі й спортивний інвентар, 
зробив гойдалки. Своєю роботою 
чоловік задоволений, заробітною 
платою — також. Адже, як пояснив, 
гроші, звичайно, не дуже великі, але 

працюєш удома, ніхто в шию не го-
нить, часу вільного є вдосталь. 

Ремонт у дитсадку в Дорогини-
чах також здійснювали безробітні. 
Попри те, що приміщення старе, 
ще 50-х років, усередині позаторік 
поміняли підлогу, а минулого року 
повністю оновили одну з кімнат. І 
вже не вперше до такого виду робіт 
запрошують Віталія Оліферука. Ка-
жуть, він майстер на всі руки. І хоча 
зараз чоловік уже не стоїть на обліку 
у центрі зайнятості та не має постій-
ного місця роботи, проте в окрузі 
його вміння є затребуваними. 

Будинок культури в селі також 
знаходиться у старому приміщенні, 
однак і його вдалось оновити.

— Позаторік тут працювали троє 
чоловіків із центру зайнятості, — 
показує сільський голова будівлю, — 
стелю підбили вагонкою, вікна плас-
тикові поставили. Цього року, якщо 
нам спонсорують дошки, Будинок 
культури матиме нову підлогу.

І на завершення Олександр 
Дрозда показав відремонтоване 
приміщення ФАПу. Тут євроремонт 
у двох кімнатах також проведено си-
лами безробітних. Сьогодні у планах 
сільського голови провести опален-
ня у місцевій школі. 

— У бюджеті сільської ради в по-
передні роки грошей на громадські 
роботи не закладалося, — пояснює 
Олександр Павлович, — тому на-
магаємося залучити підприємців до 
спонсорської допомоги. Хочу сказа-
ти, що багато з них охоче на це відгу-
куються. Адже кожен воліє біля сво-
го магазину чи підприємства бачити 
чистоту й порядок.

На території Зимненської 
сільської ради вже Володимир-
Волинського району стали свідками 
прибирання біля пам’ятника заги-
блим у Великій Вітчизняній війні. 
У цьому населеному пункті велику 
увагу приділяють саме благоустрою, 
адже Зимне — туристичне село, його 
щомісяця відвідують тисячі палом-
ників. Сільський голова В’ячеслав 
Католик каже, що минулого року 
на громадських роботах трудилися 
приблизно 50 чоловік. Недобросо-
вісних серед них не було, бо, коли 
голова бачить, що хтось ухиляється 
від роботи, то наступного місяця 
цей ледар уже не працюватиме. 

Зарічанський сільський голова 
Ігор Польонка провів на сільське 

стихійне сміттєзвалище, яке зараз 
прибирають двоє безробітних.

— Роботи на території дуже ба-
гато, — пояснює Ігор Анатолійович, 
— а організувати громаду важко. 
Тому дуже добре, що є громадські 
роботи. 

У Володимир-Волинську началь-
ник ЖЕКу №1 Андрій Пасось залу-
чає безробітних до ремонту дитячих 
майданчиків і встановлення лавочок 
на прибудинкових територіях. Так, 
минулого року поставили 136 ла-
вочок і облаштували вісім дитячих 
майданчиків. 

Буває, що безробітним, які до-
бре себе зарекомендували на гро-
мадських роботах, потім пропону-
ють постійну роботу. Так сталося з 
Оленою Борисюк, яку шість років 
запрошували на громадські роботи 
на комунальне підприємство «Тро-
янда», що займається озелененням 
Володимира-Волинського. 

— Для нас громадські роботи 
вигідні тим, що можна брати людей 
на сезон. Це для нас велика допомо-
га, адже комунальне господарство 
мало фінансується, — розповідає 
директор «Троянди» Надія Адам-
чук. — Сьогодні у нас працює троє 
людей із центру зайнятості, вони 
займаються підготовкою розсади. У 
травні візьмемо ще сімох. Минулого 
року було виконано робіт на 350 ти-
сяч. Цього року запланували на 400 
тисяч. 

Надія Адамчук розповіла, що 
інколи тут на громадських роботах 
трудяться по декілька місяців, люди 
працюють професійно, стараються.

Людмила ШИШКО 
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Події

УСЕ ВПИРАЄТЬСЯ В ГРОШІ 

Волинські ветерани потерпають від недофінансування 

Чиновники днями обговорили 
проблему поліпшення медич-

ного обслуговування та медикамен-
тозного забезпечення ветеранів і ді-
тей війни, повідомляє прес-служба 
ОДА. Як зазначив головний медик 
області Ігор Ващенюк, станом на 1 
січня 2011 року в області проживало 
понад 55 тисяч ветеранів і понад 80 
тисяч дітей війни, з яких майже 10 

тисяч мають інвалідність.
Щороку в області проходять ста-

ціонарне лікування понад 13 тисяч 
ветеранів. Із 2010-го року діти війни, 
що мають інвалідність, отримують 
меддопомогу в обласному госпіталі 
для інвалідів війни. Торік там пролі-
ковано 317 осіб цієї категорії. Водно-
час через недостатнє фінансування 
порушується законне право ветера-

нів на безоплатне одержання ліків за 
рецептами.

Крім того, є потреба у поліп-
шенні забезпечення кардіостиму-
ляторами, ендопротезами суглобів, 
штучними кришталиками. Гострою 
залишається проблема санаторного 
оздоровлення. Потребує подальшо-
го розвитку паліативна та хоспісна 
допомога.

ДОШКІЛЛЯ 

Деякі волинські дитсадки годують 
дітей на п’ять гривень у день 

У деяких дитсадках Волині ма-
люків годують на п’ять гри-

вень у день, не зважаючи на те, що 
на повноцінне харчування одного 
дошкільняти потрібно близько 17 
гривень. Про це говорили на засі-
данні колегії управління освіти та 
науки облдержадміністрації.

В області на 76% забезпечено 
виконання норм харчування в до-
шкільних навчальних закладах, 
каже головний спеціаліст управ-
ління освіти та науки ОДА Тетяна 
Соломіна. Вона також зазначила, 
що невдовзі можуть виникнути 
серйозні проблеми, оскільки вар-
тість харчування зросте до 24 гри-
вень на день, а суму батьківської 
плати вже не переглядатимуть.

Волинські дошкільнята недої-
дають деяких видів продукції. Так, 
у Старовижівському районі малят 
забезпечують сиром на 11% від 
норми, яйцями — на 8%. У садоч-
ках Ковельщини діти лише на 14% 
від потреби забезпечені свіжими 
овочами. Волинська дітвора спо-
живає лише половину від денної 
норми пастеризованого молока. Та 
освітяни кажуть, що тут немає ні-
чого страшного, оскільки, згідно з 
нормами, маля має випити аж 400 
грамів молока щодня, та для бага-
тьох дошкільнят це забагато.

Крім цього, в меню дошкіль-
них закладів практикують заміну 
одних продуктів іншими. Так, на-
приклад, у деяких садочках верш-
кове масло перекривають рослин-
ною олією, а в Ковелі — навпаки.

Найкраще годують дітей у Рат-
нівському районі: в тамтешніх са-
дочках на їжу для одного вихован-
ця витрачають 14 гривень у день. 
Значно гірші справи в Іваничів-
ському та Шацькому районах.

— Є розумники, які умудря-
ються годувати дітей на п’ять 
гривень у день у селі та на сім гри-
вень — у місті, — підсумував стан 
справ начальник управління осві-
ти ВОДА Михайло Попович.

Ольга УРИНА

МОВОЮ ЦИФР 

На Волині подешевшали яйця, 
сало та молочні продукти 

На споживчому ринку Волин-
ської області у лютому ціни на 

продукти харчування та безалко-
гольні напої підвищилися на 0,3%.

Найбільше подорожчали ово-
чі — на 4,5%. Підвищилися ціни 
на олію, борошно та крупи, хліб, 
фрукти, макарони, сметану, цу-
кор, рибу та рибопродукти — на 

3,2-0,7%. Такі цифри повідомили у 
головному управлінні статистики 
у Волинській області.

Разом із тим, за статистичними 
даними, суттєво знизилися ціни 
на яйця — на 21,1%. Подешевшали 
сало, м’ясо птиці, вершкове масло, 
свинина, тверді сири, молоко — на 
4,5-0,5%.

Ціни та тарифи на житло, воду, 
електроенергію, газ та інші види 
палива підвищилися загалом на 
2,8%. Зокрема, тарифи на цен-
тральне опалення зросли на 12,5%, 
гарячу воду — на 9,1%, електрое-
нергію — на 6,8%, водопостачання 
— на 2,2%, каналізацію — на 2,1%.

Ціни на транспорт підвищи-
лись у цілому на 1,5%, що зумов-
лено в основному подорожчанням 
на 4,4% паливно-мастильних мате-
ріалів.

48,5
стільки відсотків опитаних 
Інститутом Горшеніна українців 
не готові брати участь в акціях 
протесту. Водночас всеукраїн-
ський страйк учителів підтримали 
77,6% опитаних.

Зростаюче безробіття в 
Португалії українських 
заробітчан не зачепить 
Експерт із питань міграції зі Східної Європи Едуардо де 
Суза Ферейрра під час зустрічі з українськими журналіс-
тами в Лісабоні розповів, що українським мігрантам не 
загрожує втрата роботи в результаті кризи в Португалії. 
«Існує дуже позитивна думка про українських мігрантів. 
Вони дуже швидко вчать мову, дисципліновані, багато 
працюють, найбільш надійні серед усіх мігрантів. Із ними 
конфліктів не виникає, вони не вчиняють злочинів».

До Великодня «Укрзалізниця» 
призначила 13 додаткових 
потягів 
Українська залізниця призначила 13 додаткових потягів 
напередодні й під час Великодніх свят. Про це повідоми-
ла прес-служба «Укрзалізниці». Зокрема, сім поїздів до-
дала Південно-Західна залізниця, по два — Придніпров-
ська та Донецька залізниці й по одному — Львівська 
й Південна. Робота з вивчення попиту та призначення 
додаткових поїздів на найбільш популярні напрямки 
триває.

Громадські роботи вигідні як безробітним, 
так і територіальним громадам

Наталія Дацюк виконує громадські 
роботи на підприємстві «Троянда» 

Громадські роботи біля пам’ятника загиблим односельчанам у Зимному

Звернення Товариства Червоного Хреста України
Дорогі співвітчизники!

У зв’язку з руйнівним землетрусом та цунамі, які відбулися на узбережжі Японії 11 березня 
2011 року, в результаті чого загинуло багато людей і понад 400 тисяч осіб були евакуйовані, 
звертаємося до Вас та всіх тих, кому не байдужі людський біль і горе, з закликом допомогти 
жертвам стихійного лиха. 

Ваші пожертвування будуть передані Товариству Червоного Хреста Японії і використані для 
надання невідкладної допомоги постраждалим.

Кошти можуть бути перераховані на розрахункові рахунки:
Код 00016797
Одержувач: Національний комітет Товариства Червоного Хреста України
Рахунок № 26005000041577 (в гривнях)
Рахунок № 26003000041579 (в євро)
Рахунок № 26004000041578 (в доларах)
В ПАТ «УКРСОЦБАНК» МФО 300023
Призначення платежу: «Для допомоги жертвам землетрусу в Японії».
Навіть найменша пожертва зможе зберегти життя людини.
Давайте не залишимо постраждалих від стихійного лиха наодинці з бідою. Творімо милосер-

дя разом!

ОГОЛОШЕННЯ 

Великодня благодійна акція
«Подаруймо онкохворим дітям радість життя»

(За підтримки Луцького міського голови Миколи Романюка та духовних керівників Волині)
Найбільш величне, найбільш божественне в Людині — це доброта та милосердя!
Є важлива істина: найменша допомога краща за найбільше співчуття. Але ми, вихованці Во-

линського обласного молодіжного центру реабілітації інвалідів з дитинства «Джерело життя», 
які з власного гіркого досвіду знають, що таке важка недуга, біль і відчай, звертаємося сьогодні 
до Вас з проханням не за себе, а за тих, чиє життя згасає щомиті…

Це онкохворі діти… Цей жахливий діагноз болем та стражданням викарбуваний на їхніх 
обличчях. Але в очах жевріє надія на порятунок, який залежить і від кожного з нас. Дорого-
вартісне лікування цієї важкої недуги приводить до відчаю батьків… Дехто продає частину 
майна, інші під заставу житла беруть кредит у банку, а декому — нічого продати, бо сім’я живе 
у злиднях.

А тому звертаємося до кожного добродія: не пройдіть мимо цієї людської біди! Проявіть 
милосердя, зробіть свій посильний грошовий внесок у цю доброчинну справу, і Ви здобудете 
повагу від людей і благодать Всевишнього…

Благодійну грошову допомогу на підтримку онкохворих дітей можна переказати на благодій-
ний рахунок: р/р 35421004001383 ЗКПО 21751226; МФО 803014 ГУДКУ у Волинській області;

Одержувач: Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання (для онкогемато-
логічного центру). На акцію «Подаруймо радість життя онкохворим дітям»

За довідками звертатися до організатора акції Грабаровської Ніни Іванівни (моб. 066-
2715014). 


