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Цілісний майновий комплекс 
колишнього військового міс-

течка в селі Уляники передадуть 
громаді Рожищенського району. 
Відповідний проект сесійного рі-
шення рекомендувала підтримати 
постійна комісія Волинської об-
ласної ради з питань використання 
майна спільної власності територі-
альних громад сіл, селищ, міст. 

Громаді району майновий 
комплекс колишнього військового 
містечка №583 перейде з балансу 

комунального спеціалізованого 
лісогосподарського підприємства 
«Ківерціліс».

За словами голови Рожищен-
ської районної ради Андрія Му-
зики, до колишнього військового 
містечка навряд чи вдасться при-
вернути увагу інвесторів, адже 
вся інфраструктура там знищена. 
Тому, швидше за все, приміщення 
будуть демонтовані та продані з 
аукціону. Виручені кошти потра-
плять у районний бюджет.

З 1 липня в усіх навчальних за-
кладах України стартувала вступна 
кампанія-2011. Для більшості абіту-
рієнтів місяць обіцяє бути насиче-
ним і хвилюючим. Уже кілька днів 
триває щорічний «забіг» у стінах 
альма-матер: вступники можуть по-
давати документи протягом цілого 
місяця — аж до 31 липня. Що ж 
цього року підготувало Міністер-
ство освіти і науки для абітурієнтів? 

Незмінним, як і минулого року, 
залишається обмеження кількості 
вузів і заяв, тобто п’ять навчальних 
закладів по три спеціальності в кож-
ному. Подаючи документи, абітурі-
єнт має пред’явити: заповнену за-
яву, сертифікат Українського центру 
оцінювання якості освіти (УЦОЯО), 
атестат і додаток до нього, медичну 
довідку та шість кольорових фото-
графій. 

За місце у ВНЗ кожен вступник 
боротиметься, озброївшись кон-
курсним балом, що включає суму 
балів із трьох предметів ЗНО (або 
результатів вступних іспитів і твор-
чого конкурсу) плюс середній бал 
атестата.

Крім того, додаткові бали отри-
мують цього року ті абітурієнти, 
які є призерами ІV Всеукраїнської 
учнівської олімпіади, та переможці 
ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади 
Малої академії наук (МАН). Вони 
одержують 50 балів за диплом 1-го 
ступеня, 40 — 2-го ступеня та 30 — 
3-го ступеня. 

Як і в попередні роки, є катего-
рії студентів, які не беруть участі у 
конкурсі, а мають право вступати 
поза ним. До цих категорій нале-
жать: діти-сироти та діти, позбавле-
ні батьківської опіки; інваліди І і ІІ 
групи та діти-інваліди до 18 років; 
чорнобильці; діти шахтарів, а та-
кож діти, чиї батьки загинули під 
час аварії на шахті ім. Засядька; діти 
військовослужбовців, що загинули 
під час виконання службових за-
вдань. Абітурієнти таких категорій у 
рейтинговому списку будуть стояти 
першими на зарахування, далі йти-
муть ті, які рекомендуватимуться за 
співбесідою, й вступники, які беруть 
участь у загальному конкурсі. 

Що стосується кількості держав-
них місць для пільгових категорій, 
то вона не повинна перевищувати 

25% від загальної кількості бюджет-
них місць вузу.

До слова, беззаперечною новин-
кою цьогорічного вступного сезону 
є електронний вступ. Подача доку-
ментів за допомогою Мережі про-
водитиметься вперше в українських 
ВНЗ, тож поки що невідомо, якими 
будуть результати. Щоб скориста-
тись електронним вступом, абітурі-
єнтам потрібно зареєструватися на 
порталі «Єдине освітнє інформацій-
не вікно України» (www.osvita.com), 
заповнивши анкету, де обов’язково 
слід вказати серію та номер атестата, 
а також номер, пін-код і рік сертифі-
ката ЗНО.

Абітурієнти, які не вступили до 
вишів минулого року чи й раніше, 
мають можливість зробити це під 
час вступної кампанії-2011. Дійсни-
ми залишаються оригінали та копії 
сертифікатів УЦОЯО за 2008, 2009, 
2010 роки. Випускники 2007 року, 
які хочуть навчатися на стаціона-
рі, також зможуть стати студента-
ми, але при цьому повинні пройти 
вступні вузівські випробування.

Хоч умови вступу в усіх вишах 
однакові, та цього не скажеш про 
вартість навчання. Так, зокрема, за 
рік на такій спеціальності, як «Фі-
нанси і кредит», у Луцькому націо-
нальному технічному університеті 
доведеться викласти 7000 гривень, у 
Волинському національному універ-
ситеті ім. Лесі Українки — 9980 гри-
вень, у МАУПі — 6600 гривень. Що 
ж, кожен абітурієнт може вибирати 
виш за своїми можливостями, а точ-
ніше — за товщиною батьківського 
гаманця.

Взагалі, експерти прогнозують, 
що цього року вступити до вузів 
буде значно легше, пояснюючи це 
тим, що кількість абітурієнтів змен-
шилася на 160 тисяч порівняно з 
попередніми роками. Попри те, що 
МОН обіцяє урізання кількості дер-
жавних місць, більшість вишів таки 
старатимуться набрати студентів, 
аби у вересні «не вчити» порожні 
аудиторії.

Отже, від учнівських парт до 
студентських лав один шлях відчути 
себе абітурієнтом і успішно пройти 
вступну кампанію.
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Події

ЗЛОВЖИВАННЯ 

Прокурор Волинської області Ан-
дрій Гіль, підсумовуючи роботу 

прокуратури за перше півріччя, по-
відомив, що на сьогодні в регіоні за 
невиплату заробітної плати поруше-
но 40 кримінальних справ. За його 
словами, спостерігається тенденція 
до зниження заборгованості з ви-
плати заробітної плати, одначе поки 
що вона становить 12,5 мільйона 
гривень. Є проблеми також із несво-
єчасною сплатою внесків до Пенсій-
ного фонду. 

Також Андрій Гіль озвучив най-
резонансніші справи, що стосують-
ся зловживань у бюджетній сфері. 
Так, нещодавно прокуратура Луць-
кого району порушила криміналь-
ну справу за фактом зловживання 
службовим становищем при про-
веденні тендерних закупівель про-
дуктів харчування для дітей у школи 
та дитсадки. Як стало відомо з мате-
ріалів перевірки, їх закуповували за 
значно вищими цінами, ніж ринкові, 
що призвело до збитків на суму май-
же 200 тисяч гривень. 

— 16 червня за фактом зло-
вживання службовим становищем 
і привласнення бюджетних коштів 
на суму 140 тисяч гривень, які мали 
надійти дітям-інвалідам, порушена 
кримінальна справа стосовно ко-
лишнього директора Волинського 
центру соціальної реабілітації дітей-

інвалідів, — повідомив прокурор. — 
Ця особа вже звільнена з посади.

Загалом порушено сорок кримі-
нальних справ, що стосуються зло-
вживань у бюджетній сфері.

Вісім кримінальних справ по-
рушено у зв’язку з незаконними 
оборудками з землею. Зокрема, при-
родоохоронна прокуратура встано-
вила десятки фактів непереукладен-
ня угод щодо користування водними 
ресурсами, землею — збитки сягну-
ли майже 11 мільйонів гривень. 

У цілому за півріччя притягнуто 
до відповідальності 857 посадових 
осіб влади та місцевого самовряду-
вання, з яких більша половина — 
посадовці контролюючих органів. 

І найбільше претензій, за словами 
прокурора, до роботи контрольно-
ревізійних управлінь. 

— Звільнено з посад сім праців-
ників цієї структури за неналежне 
виконання обов’язків державних 
службовців, — розповідає Андрій 
Гіль. — Я незадоволений роботою 
окремих ревізорів по районах. Вони 
бояться брати на себе відповідаль-
ність, коли чітко проглядається зло-
вживання чи розкрадання бюджет-
них коштів. Як приклад, у Шацькому 
районі місцеві контролери-ревізори 
тричі проводили перевірки і не ви-
явили майже 500-тисячну незаконну 
оборудку при будівництві школи. 

Схожий випадок був у Іваничівсько-
му районі, є проблеми в Ківерців-
ському й інших районах. 

Токож у провадженні є дві кримі-
нальні справи відносно працівників 
митниці, одна з них направлена до 
суду. Одну кримінальну справу за ха-
барництво порушено проти доцента 
кафедри вищої математики Луцько-
го технічного університету.

Людмила ШИШКО

ОСВІТА 

Цього року школу закінчило на 
40% менше школярів (195,8 

тисячі), ніж у минулому. На зо-
внішнє незалежне оцінювання, яке 
проходило з 2 по 24 червня 2011 
року, зареєструвалися 257,1 тисячі 
осіб (у 2010 році — 433,5 тисячі).

Міністр освіти й науки Дмитро 
Табачник повідомив, що за резуль-
татами тестування з української 
мови й літератури можна попере-
дньо розрахувати кількість осіб, 
які мають право вступати цього 
року.

«З 250,7 тисячі осіб, зареє-
строваних на проходження цього 
тестування, 11% — не з’явились, а 

9% — не набрали 124 бали. Отже, 
кількість тих, хто може вступати 
на основі сертифікатів цього року 
— близько 203 тисяч осіб», — за-
значив міністр.

ПІЛОТНИЙ ПРОЕКТ 

Документи між радами 
«ходитимуть» у електронному 
вигляді

Органи місцевого самовряду-
вання Волині скоро можуть 

повністю перейти з паперових но-
сіїв на електронний документообіг. 
Це відбудеться тоді, коли вдасться 
реалізувати пілотний проект «Під-
вищення ефективності держав-
ного управління шляхом впрова-
дження елементів електронного 
врядування у Волинській області».

Як повідомила начальник від-
ділу з питань бюджету, еконо-
мічної політики та проектної ді-
яльності облради Алла Яценюк, 
загальна вартість проекту складає 
2,4 мільйона гривень. Фінансуван-
ня знадобиться тоді, коли зазна-
чений проект переможе на Всеу-
країнському конкурсі проектів і 
програм розвитку місцевого само-
врядування.

Якщо проект визнають жит-

тєздатним, Волинська облдержад-
міністрація при формуванні про-
екту обласного бюджету на 2012 
рік має передбачити 1,3 мільйона 
гривень на його втілення. Решта 
надійде з державного бюджету. 

За словами Алли Яценюк, аби 
реалізувати задум, необхідно ку-
пити 1250 ліцензій на програмне 
забезпечення для рад усіх рів-
нів. Втілювати проект буде київ-
ська компанія «ІнфоПлюс. Центр 
комп’ютерних технологій». Зо-
крема, вони встановлять власний 
продукт АСКОД — систему елек-
тронного документообігу, яка, за 
запевненнями розробників, ефек-
тивно використовується різними 
державними установами, банками, 
комунальними та комерційними 
підприємствами. 

Ольга ЮЗЕПЧУК

НЕВТІШНА ПЕРСПЕКТИВА 

На волинських господарствах 
зменшується поголів’я корів

Поголів’я корів у підсобних се-
лянських господарствах і на 

фермах Волині зменшується. Про 
таку тривожну тенденцію розповів 
під час селекторної наради началь-
ник управління агропромислового 
розвитку Юрій Горбенко. Чинов-
ник також повідав, що в окремих 
районах області не лише знижу-
ється кількість ВРХ, а й зменшу-
ються площі посівів. Невдово-

лення викликають Ковельський, 
Любешівський, Любомльський і 
Ратнівський райони.

Так, з початку року на Волині 
корів поменшало на 911 голів, а 
порівняно з відповідним періодом 
минулого року їх стало менше на 
1372 особини.

Голова ОДА Борис Клімчук 
розпорядився, аби до кінця лип-
ня управління АПР побувало у 
кожному районі, проаналізувало 
ситуацію та вияснило достеменні 
причини зменшення поголів’я. 

Негативна тенденція у змен-
шенні ВРХ виявилася не єдиним 
недопрацюванням керівництва ра-
йонів. Із 412 тисяч гривень, виділе-
них урядом на виплати компенса-
ції волинянам, які утримують три 
і більше корови, до селян дійшло 
всього 13 тисяч, причому 11 з них 
освоєно у Горохівському районі. 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 

Громаді Рожищенського району 
передають військове містечко

29,2
стільки відсотків від усіх над-
ходжень, або $376,6 мільйона, 
склав у першому кварталі обсяг 
приватних переказів із Росії в 
Україну. За інформацією НБУ, 
Росія є основним роботодавцем 
для українських заробітчан.

За три приміщення Луцька 
міськрада отримала 890 тисяч
У Луцькій міській раді відбувся приватизаційний 
аукціон. На продаж було виставлено чотири нежитлові 
приміщення, проте на одне не надійшло заявок. За три 
об’єкти вдалося виручити 890 тисяч гривень. «Гроші 
надійшли до бюджету розвитку, з якого кошти спрямо-
вують на ремонт доріг, дахів та інших інфраструктурних 
проектів, запланованих міською радою», — зазначив на-
чальник відділу управління майном міської комунальної 
власності Тарас Яковлєв. 

В Україні почали виробляти 
власні вакцини 
Українська фармацевтична компанія ТОВ «Фармекс 
Груп» і французький фармацевтичний гігант «Sanofi  
Pasteur» розпочали власне виробництво вакцин в 
Україні. «Споживачі отримають європейський продукт 
високої якості за українськими цінами», — зазначили 
у товаристві. ТОВ «Фармекс Груп» створено на початку 
2010 року на базі науково-виробничого центру «Макс-
Велл» (Бориспіль, Київська область). Загальний обсяг 
інвестицій у будівництво й обладнання становив 100 
мільйонів доларів США.

До вузів цього року вступатимуть 
203 тисячі абітурієнтів 

На Волині найбільше кримінальних справ порушено 
за невиплати зарплат і зловживання у бюджетній сфері

Студентський сезон уже розпочався

Прокурор Андрій Гіль

Що посієш у липні, те пожнеш у вересні


