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Близько чверті всього населення 
України живе за межею біднос-

ті. Причому найбільш малозабез-
печені — сім’ї з дітьми до трьох 
років, вони становлять 35,2% бід-
ного населення країни, повідоми-
ла заступник директора Інституту 
соціологічних досліджень НАН 
України Олена Макарова.

«Незважаючи на численні під-
вищення допомоги при народжен-
ні дитини, кількість бідних сімей із 
маленькими дітьми перевищує на-
віть середній показник по Україні, 

— каже Макарова. — Однак ситуа-
ція з пенсіонерами виглядає не так 
сумно — лише 16% з них живуть в 
умовах крайньої бідності».

Зниження рівня доходу, за 
словами експерта, відзначається 
після досягнення пенсіонерами 75 
років. Одначе навіть після цього за 
межею бідності опиняються 23,6% 
літніх людей, що нижче за середній 
показник по Україні. За минулий 
рік вартість життя в Україні ви-
росла на третину, а розмір зарплат 
збільшився лише на 11%.

Голова Волинської облради Володимир Войтович: 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК 

Депутати заборонили валютне 
кредитування населення

Верховна Рада заборонила ви-
дачу валютних кредитів насе-

ленню на території України, пише 
портал «Дело». Зокрема, були вне-
сені зміни в Закон України «Про 
захист прав споживачів», згідно 
з якими «надання (одержання) 
споживчих кредитів у іноземній 
валюті на території України забо-
роняється».

Цим же законом визначається 
поняття споживчого кредиту як 
засобів, надаваних кредитором 
(банком або іншою фінансовою 
установою) споживачеві на при-
дбання продукції, нерухомості або 
оплату послуг.

Споживачем, згідно з законом, 
у цьому випадку виступає фізична 
особа, яка здобуває, замовляє, ви-
користовує, має намір придбати 
або замовити продукцію, нерухо-
мість або послугу для особистих 

потреб, не пов’язаних із підпри-
ємницькою діяльністю або ви-
конанням обов’язків найманого 
робітника.

Таким чином, прийнятий де-
путатами законопроект, вводить 
повну заборону на кредитування 
населення в іноземній валюті (іпо-
тека, авто-, кеш-кредити, кредитні 
карти, кредити на купівлю побуто-
вої техніки й електроніки і т.д.).
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КОНТРОЛЬ 

Чиновники хочуть знати, 
куди їдуть волинські макарони

На Волині вже сформована база 
торгових марок області. На-

разі вивчається їх присутність на 
місцевих ринках і прилавках мага-
зинів. Про це йшлося на селектор-
ній нараді.

— Визначається їх частка. Бо 
дивишся: макарони як не з Криму, 
то з Італії везуть, а своїх неможли-
во купити, — зауважив заступник 
голови ОДА Віталій Карпюк. 

— Хіба ми управляємо торгів-
лею? — уточнив чільник Волині 

Борис Клімчук. — Можемо лишень 
ніжно рекомендувати присутність 
наших волинських макаронів на 
прилавках магазинів. 

Отже, у найближчих планах 
волинських чинів — зустріч із 
власниками крупних торговель-
них мереж, яким посадовці хочуть 
розповісти про стан менеджменту 
в ланках середнього та малого біз-
несу, зокрема, про проблеми збуту 
продукції місцевого виробництва.

Ірина КОСТЮК

«Нафтогаз» розрахувався з 
«Газпромом» за червневий газ 
НАК «Нафтогаз України» перерахувала російському 
ВАТ «Газпром» близько 860 млн. доларів, повністю 
розрахувавшись за постачання природного газу в 
червні. Згідно з повідомленням прес-служби НАК, 
ціна природного газу в другому кварталі 2011 року 
становить близько 297 доларів за тисячу кубометрів. 
Загалом із початку року по 3 липня Україна одержа-
ла 28,969 млрд. кубометрів газу, що на 13,826 млрд. 
кубометрів більше, ніж за аналогічний період 2010 
року.

ЄБРР виділить Україні 450 млн. 
євро на дороги 
Європейський банк реконструкції та розвитку надасть 
Україні кредит у 450 млн. євро на ремонт шести 
під’їздів до міста Києва. Глава Державного агентства 
автомобільних доріг Володимир Демішкан пояснив, 
що строк погашення кредиту —15 років із пільговим 
періодом у чотири роки. Демішкан додав, що плану-
ється поліпшити стан 400 км доріг на шести під’їздах 
до Києва — з боку Житомира, Одеси, Ковеля, Черні-
гова, Обухова й Овруча. Роботи почнуться в липні, 
підрядників визначать на відкритих тендерах.

10
кожне десяте новонароджене 
немовля найпівденнішої провінції 
Португалії — Алгарве, народжене в 
сім’ях українських емігрантів. Про 
це свідчать дані португальського 
демографічного вісника.

ЗАКОННО 

ДОКОТИЛИСЬ 

Сім’ї з маленькими дітьми живуть 
ще бідніше, ніж пенсіонери 

Житло можуть забрати у тих, 
хто заборгував державі 10 тисяч 

В Україні боржник може втрати-
ти своє житло, якщо заборгу-

вав більше 10 тисяч гривень. Про 
це повідомив директор департа-
менту організації й виконання рі-
шень Державної виконавчої служ-
би Олексій Соломко, пише «Дело».

«Згідно з чинним законодав-
ством, державний виконавець 
може звернути стягнення на єдине 
житло боржника, та тільки в тому 
випадку, якщо сума стягнення 
перевищує 10 мінімальних заро-
бітних плат — на сьогодні це при-

близно 10 тисяч гривень», — роз-
повів чиновник.

При цьому Соломко відзначив, 
що відчуження житла відбуваєть-
ся вкрай рідко, оскільки насампе-
ред у поле зору виконавців потра-
пляють доходи та рухоме майно. 
«Втрати квартири не слід боятися 
ще й тому, що жеку, щоб звернути-
ся до суду, як правило, потрібно, 
щоб сума заборгованості переви-
щувала 10 тисяч гривень», — гово-
рить Соломко.

У свою чергу суди, коли роз-
глядають такі справи, завжди пе-
ревіряють усі обставини: як особа 
платила раніше, які були підстави 
для припинення сплати житлово-
комунальних послуг, і тільки після 
цього приймають обґрунтоване рі-
шення. При цьому Соломко, поси-
лаючись на досвід роботи у вико-
навчій службі, сказав, що жодного 
випадку продажу квартир за кому-
нальні борги ще не було й, очевид-
но, найближчим часом не буде.

Після обрання головою облради 
Володимира Войтовича частина 
волинських політиків намагалася 
подати його як людину несамостій-
ну, що чітко виконуватиме вказівки 
голови облдержадміністрації, 
мовляв, буде слухняним знаряддям 
у руках губернатора. Насправді, 
можливо, вперше так склалось, 
що виконавча і представницька 
влади на місцевому рівні нама-
гаються працювати в унісон. Про 
стосунки двох гілок влади, роль 
органів місцевого самоврядування 
в житті регіону говоримо з головою 
Волинської облради Володимиром 
Войтовичем.

— Володимире Івановичу, ви 
дійсно ніколи не перечите голові 
облдержадміністрації? Настільки 
солідарні в прийнятті рішень?

— Коли давав згоду бути голо-
вою обласної ради, чітко розумів, 
яку місію виконуватиму. Як би це 
банально не звучало, Борис Петро-
вич є волинським лідером високого 
рівня. Це визнає і опозиція, і Київ, 
і обласна рада. З цим згідні наші 
волиняни. Напевно, хтось хотів би 
бачити нас конфліктуючими сторо-
нами, попередні роки мали можли-
вість подібне спостерігати, але ми 
вирішили по-іншому. Нам нічого 
ділити. Потрібно спільно працювати 
в інтересах волинян. Тому, коли ми 
вперше після виборів поспілкували-
ся з Борисом Петровичем, зійшлися 
на тому, що маємо всі можливості, 
аби демонструвати людям, які нас 
обирали, злагоджену роботу. Більше 
того, вважаю, що заважати тим почи-
нанням, які Борис Клімчук започат-
кував ще в 90-х роках, неправильно. 
Що поганого робить голова облдер-
жадміністрації? Нам не потрібний 
перинатальний центр? Хіба погано, 
що стільки уваги приділяється ме-
дицині, освіті? А дороги? Серйозний 
акцент узято на сільське господар-
ство, розвиток промисловості. А 
скільки знято всіляких перепон для 
розвитку бізнесу! Все робиться для 
того, щоб волиняни почувалися кра-
ще. Звичайно, на все грошей не ви-
стачає. Але ж працюємо. Так от, коли 
я ознайомився з планами Клімчука, 
для себе вирішив: це той керівник, дії 
якого буду підтримувати. Звичайно, 
у нас може бути різне бачення щодо 
розподілу коштів. Тоді ми сідаємо й 
говоримо. Приміром, так було з Іва-
ничівською райлікарнею. Вирішили, 
що спочатку варто закінчити всі ро-
боти по Шацьку, а тоді перейти на 
вищезгаданий об’єкт. Політика — це 
готовність до компромісу. 

— З приходом Клімчука область 
дійсно дуже активізувалась. 

— Нам багато доводиться пра-
цювати з народними депутатами від 
Волині. На жаль, не зі всіма. З мініс-
терствами — для того, щоб залучити 
державні кошти. До речі, буду від-
вертим, більше, ніж залучають інші 
області з такою ж кількістю населен-
ня. То скажіть: чи повинен я в таких 
питаннях суперечити губернатору? 
Лише сприяти. Зрештою, функції 
голови облради дещо інші, як голо-
ви облдержадміністрації. Я очолюю 
представницький колегіальний ор-
ган краю, і для мене головне — за-
безпечити роботу комісій, пленар-
них засідань сесій тощо.

— У будь-якому разі ви повинні 
прагнути більше влади органам 
місцевого самоврядування, відпо-
відно, щоб кошти залишалися на 
місцях, адже тільки так можна ви-
рішити місцеві проблеми. 

— Якщо Україна хоче стати асо-
ційованим членом Євросоюзу, а по-
тім і членом, то без реформи органів 
місцевого самоврядування нам не 
обійтися. Світовий досвід показує: 
виконавча влада формується на 
основі місцевих рад. У селах, сели-
щах і містах у нас так і є. А ось на 

рівні районів та областей потрібні 
зміни. Асоціація голів обласних і ра-
йонних рад, членом якої я є, в цьому 
напрямку зробила певні напрацю-
вання. Свої пропозиції ми переда-
ли в Кабінет Міністрів, де на рівні 
віце-прем’єра працює робоча група. 
Згідний з вами: ми не повинні з про-
тягнутою рукою їхати до Києва і ви-
прошувати кошти. 60% відрахувань 
до бюджету має залишатися на міс-
цях. На превеликий жаль, більшість 
сільських рад у нас дотаційні на 80, 
а то й 90 відсотків. Не мають коштів 
на елементарне: дитячі садки, медич-
ні пункти, не говорю вже про ремонт 
доріг. Аналогічна картина щодо ра-
йонних і обласного бюджетів. Тому 
для такої організації влади ми по-
винні стати самодостатніми. От 
коли станемо самодостатніми щодо 
фінансового забезпечення, тоді змо-
жемо свої самоврядні функції вико-
нувати повноцінно. І чим швидше це 
станеться, тим краще. І знову ж таки, 
якщо ми хочемо створити справжнє 
народовладдя, то населення, яке 
проживає на конкретній території, 
повинне знати, що казна сільська 
така і не інакша, тому треба думати: 
будувати садок чи, може, в цьому 
році краще поремонтувати триста 
метрів дороги, щоб маршрутка їхала 
через усе село, аж у кінець. 

— Нещодавно Президент за-
явив про те, що населені пункти, де 
проживає менше трьох тисяч осіб, 
треба об’єднувати. По суті, він за-
говорив про територіальну рефор-
му. А нещодавно в нашій газеті був 
опублікований матеріал, де пан 
Малиновський, начальник облас-
ного управління Головдержслужби, 
пропонує своє бачення цієї рефор-
ми на рівні області — замість шіст-
надцяти районів п’ять повітів. 

— Пригадую, як у 2005 році Ро-
ман Безсмертний поїхав у свій Ма-
карівський район з метою отримати 
підтримку населення на проведення 
територіальної реформи. Нічого не 
вийшло. А тому я глибоко перекона-
ний, що не з усіх питань треба про-
водити референдуми, чекаючи пози-
тивного відгуку населення. Це перше. 
По-друге, реформи повинні прово-
дити професійно підготовлені люди, 
щоб уже через років п’ять ми могли 
отримати позитивні результати. З 
іншого боку, найбільша проблема у 
проведенні реформ — це відсутність 
координаційного центру при Кабі-
неті Міністрів, який би планував і 
систематизував цю роботу. На по-
чатку двотисячних років ми почали 
створювати освітні округи, сьогодні 
в області працюємо над госпіталь-
ними. Коли зараз проаналізувати ці 
всі процеси, то освітні округи — це 
одні об’єднання, госпітальні — інші. 
Я кажу за географічним положен-
ням. А коли буде адміністративно-
територіальна реформа — це буде 
ще інше формування. На мою думку, 
всі реформи мають бути скоордино-
вані з одного центру на основі того 
досвіду, який уже напрацьований у 
Європі. До речі, польський нам дуже 
знадобився б. Але для цього необ-

хідні координація і політична воля. 
Координація у проведенні реформ 
— обов’язкова умова, інакше буде 
лебідь, щука і рак. 

— Де ж узяти таких людей? Сьо-
годні політики все більше думають 
про себе, а не про державу. 

— Є такі лідери. На рівні місце-
вому ми готові підтримати. Але в 
київських структурах дуже великий 
спротив на ідеї, про які заявив Пре-
зидент. Будемо відверті, адміністра-
тивну реформу почали з Кабінету 
Міністрів. Почали. А чому не руха-
ється? А тому що там, у середовищі 
центральних органів влади, величез-
ний спротив. З іншого боку, треба ще 
задуматися над тим, чи саме лише 
скорочення штату — це реформа? Ні. 
Це не є реформа. Ми можемо доско-
рочуватися до того, що не буде кому 
працювати. Не можна так підходити: 
на 50% скорочуємо, приміром, апа-
рат Кабміну, на 30% — обласні адмі-
ністрації чи облради. Треба проана-
лізувати функції, фонд оплати праці. 
Якщо розширюємо обов’язки того 
чи іншого відділу, то, відповідно, по-
трібно забезпечити оплату праці. А 
сьогодні, на жаль, на місцевому рівні 
маємо вакансії, особливо в органах 
виконавчої влади, оскільки люди не 
зацікавлені йти на роботу в апарат. 
Оплата праці мізерна. Ідуть хіба що 
від безвиході. І якщо будемо працю-
вати на старому кадровому потенці-
алі, молодь не прийде — втратимо 
еліту, яка б могла поповнити ряди 
державотворців. 

— Волинь однією з перших об-
ластей в Україні розпочала втілю-
вати програму стимулювання сіль-
рад до роботи в галузі АПК. Голови 
сіл отримали можливість наповни-
ти місцевий бюджет додатковими 
грішми завдяки укладанню дого-
ворів за їх посередництвом на по-
стачання молока, м’яса, а згодом і 
цукрових буряків від населення до 
переробних підприємств. Ви готові 
уже сьогодні сказати, як рухаєть-
ся ця програма, як спрацювали в 
тому чи іншому селі чиновники? Та 
й, зрештою, чи варто сподіватися 
на якийсь ефект? 

— Не в усіх ця ініціатива отри-
мала позитивний відгук. Хто лю-
бить, коли йому дають додаткові 
навантаження? Але наші голови 
просто повинні зрозуміти одну річ: 
коли будуть допомагати населенню, 
більшою мірою почуватимуться 
господарями, завоюють авторитет 
серед громади, поповнять казну. 
Плюси абсолютні. Мінус один — не 
буде часу займатись другорядними 
справами. До речі, незабаром в об-
ласті запрацюють кілька консервних 
заводів. Селяни матимуть можли-
вість здавати на переробку вирощені 
ними овочі та фрукти. І знову сіль-
ському голові додасться роботи. Але 
це добре. 

— Володимире Івановичу, ни-
нішня обласна рада в основному 
робить акцент на крупнотоварного 
виробника. У фермерах, одноосіб-
никах не бачите перспективи? 

— Це стереотип, що ми трима-
ємося крупного товаровиробника. 
Звичайно, у нього прогресивні тех-
нології, сучасна потужна техніка, але 
крупнотоварних виробників не так і 
багато. У нас яка в області політика? 
З обласного бюджету передбачати 
кошти на відшкодування відсотків 
по кредитах різним групам: і фер-
мерським, і крупнотоварним, і осо-
бистим селянським господарствам. 
Прийняли відповідні програми. За-
уважу, фінансуємо все до копійки. 
Зокрема, це стосується м’ясного 
скотарства, виробництва озимого 
жита, підтримки особистих селян-
ських господарств. Можливо, це не 
такі вже й великі гроші. Але все, що 
передбачено, віддаємо.

— Зміна влади завжди тягне за 
собою ревізію діяльності старої. За 

Політика — це готовність до  

Треба ще задуматися над 
тим, чи саме лише скоро-
чення штату — це рефор-
ма? Ні. Це не є реформа. 
Ми можемо доскорочува-
тися до того, що не буде 
кому працювати. Не можна 
так підходити: на 50% ско-
рочуємо, приміром, апарат 
Кабміну, на 30% — обласні 
адміністрації чи облради.


