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Події

НА ДОРОГАХ ІНІЦІАТИВА 

Лише 2,5% дітей-сиріт можуть жити в інтернатах

Саме за таким принципом, спира-
ючись на світовий досвід, працює і 
волинська служба у справах дітей. 
Вже з початку цього року на Волині 
створено два дитячі будинки сі-
мейного типу, до яких влаштовано 
восьмеро дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, а також ство-
рено три прийомні сім’ї, які взяли 
під свою опіку дев’ятеро діток. Як 
живеться дітям у волинських при-
йомних батьків, «Відомості» бачили, 
побувавши у них в гостях.

Усього в області наразі функціо-
нує 17 дитячих будинків сімейного 
типу, де виховується 115 дітей-сиріт, 
та 59 прийомних сімей, які догляда-
ють 111 дітей без батьківської опіки. 

Начальник обласної служби у 
справах дітей Алла Онищук пояс-
нила, чим відрізняється будинок сі-
мейного типу та прийомна родина. 
Відтак, якщо сім’я прийняла на ви-
ховання четверо або менше діток, то 
вона вважається прийомною сім’єю, 
а якщо п’ятеро і більше — то ця роди-
на набуває статусу дитячого будин-
ку сімейного типу (ДБСТ). Однією з 
вимог також є обмеження у кількос-
ті дітей. Пані Онищук каже, що сім’я 
може мати максимум десятеро діток, 
разом зі своїми власними. Якщо біо-
логічні діти досягли повноліття, то 
прийомних дітей відповідно можна 
взяти більше на виховання. 

— Брати на виховання дітей не 
вважається роботою, проте держава 
виплачує за це гроші, — каже Алла 
Онищук. — У законодавстві це на-
зивається «грошова винагорода за 
надання соціальних послуг дітям». 
На одну дитину щомісячно нарахо-
вується два прожиткових мінімуми 
громадян, це приблизно дві тисячі 
гривень. Обласна служба у справах 
дітей підрахувала, що за рік прийом-
ні батьки отримують на одну дитину 
24 тисячі гривень, тоді як інтернат-

ні установи витрачають до 70 тисяч 
гривень на утримання однієї дити-
ни. Однак більші фінансові витрати 
держави ніколи не покриють того, 
що отримують діти, коли вони ви-
ховуються в сім’ї.

І цьому немає заперечень. Усміх-
нені обличчя діток, які зустріли нас 
на порозі хати Гапонюків, що в селі 
Воля Ковельська, — яскраве тому 
підтвердження. 

Дитячий будинок сімейного 
типу Гапонюків Степана та Тетяни 
створено в січні 2006 року. Родина 
виховує п’ятеро прийомних діток 
— Марійку, Катрусю, які закінчили 
третій клас, Юлю, яка закінчила дру-
гий, Лізочку та Юрчика, які тільки 
цьогоріч стануть школярами. Своїх 
власних дітей у Гапонюків аж шесте-
ро, щоправда більшість уже виросла, 
дехто створив свої сім’ї. Але на свята, 
каже Тетяна Гапонюк, як збирається 
уся родина, то в будинку яблуку ніде 
впасти, проте не жаліється ніхто.

— Що не кажіть, а дітям в сім’ї 
краще, ніж в інтернатах, — розпові-
дає батько прийомної родини Степан 

Гапонюк. — Держава за них дбає: і 
харчування, і ігри. Все, здавалось би, 
на вищому рівні, але є такі речі, які 
інтернат дати не може. Ну от нас не-
щодавно запросили на весілля, і ми 
всі разом підемо на нього. Діти ба-
читимуть наречених, інтернатівські 
діти цього позбавлені. Своїх діток 
ми беремо навіть на похорон. Вини-
кає багато питань, наприклад, чому 
люди плачуть, в них проявляється 
співчуття, жаль. Вони пристосову-
ються до реалій. Я постійно кажу 
своїм діткам, що для них ми стали 
батьками назавжди і поки зможемо 
будемо їм допомагати. 

Відтак родина подбала про 
те, аби малечі було де гратися: на 
подвір’ї поставили батут, в будинку 
облаштували кімнати з купою ігра-
шок. Проте на цьому опіка не завер-
шується. Як повідомили в службі у 
справах дітей, Степан Гапонюк був 
першим з прийомних батьків на Во-
лині, хто розпочав будівництво жит-
ла для своїх прийомних діток, пізні-
ше цю ініціативу підтримали інші.

Прийомна родина Бобриків Бо-

риса та Людмили, які проживають у 
тому ж селі Воля  Ковельська, ство-
рена в липні 2006 року. Тоді до них 
було влаштовано двох діток, а в лю-
тому 2009 сім’я взяла на виховання 
ще трьох дітей та отримала статус 
дитячого будинку сімейного типу. 
Відтак, Оленка, Віка, Богданчик, Іл-
люша та Рая отримали справжніх 
батьків. Біологічні діти Бобриків вже 
дорослі: дочці виповнилося 20 років, 
син на рік менший. Під час нашого 
візиту родина якраз збиралася їхати 
на відпочинок на Світязь, тому дітей 
ми застали збудженими та щасливи-
ми у передчутті поїздки. Десь за кі-
лометр від нинішнього помешкання 
прийомна родина також будує хату.

— Спеціально для діток ми три-
маємо кіз, поки я піду їх доїти, то на 
подвір’ї вистроїться черга з круж-
ками, — тішиться пані Людмила. 
— Діти вже допомагають по госпо-
дарству, доглядають за овочами в 
теплиці.

 А батько радіє дружбі, яка скла-
лася між дітьми. Розповідає, що 
якось діти пробили басейн, що сто-

їть у дворі, однак хто став винуват-
цем прикрої пригоди, не зізналися й 
до сьогодні. 

В грудні 2006 року відчайдушна 
рожищанка Наталія Марценюк взя-
ла додому луцького хлопця Сашка, 
якого покинули батьки. Чому від-
чайдушна? Бо ж жінка взяла на себе 
цю важку ношу самотужки, без чо-
ловіка. На той час пані Наталя вже 
мала одну донечку — Юлю. У 2007 
році вона взяла на виховання ще 
двох діток — рідних братика та се-
стричку — Богданчика та Катрусю. 
Родина проживає у приватному бу-
динку, виховувати вже немалих дітей 
Наталії допомагають її батьки. Сама 
ж прийомна мама працює режисе-
ром у місцевому будинку культури, 
бо вважає, що матір, яка «сидить над 
каструлями — це не приклад для на-
слідування». 

Діти творчі, активні, щоправда 
трохи сором’язливі. Однак можли-
вості реалізувати себе у них є. Бо ж з 
такою маминою підтримкою можна 
й гори звернути.

Ірина КОСТЮК

Родина Гапонюків на порозі оселі зустрічає гостей

1,5
стільки мільйонів українців 
працює «у тіні». Найчастіше нео-
фіційно трудяться молоді фахівці. 
Про це свідчать результати дослі-
дження, опублікованого Світовим 
банком.

Українські водії стали більш 
відповідальними 
За півроку кількість порушень правил дорожнього руху 
в Україні скоротилася на 11% порівняно з минулим 
роком. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ана-
толій Могильов. У цілому з початку року було складено 
близько 2,5 мільйона протоколів на несумлінних авто-
мобілістів. Зниження кількості порушень пояснюють 
збільшенням штрафів і відповідальною поведінкою 
самих водіїв. «Водії вже розуміють, що людина, яка не-
нормально веде себе на дорозі, являє собою джерело 
підвищеної небезпеки», — заявив Могильов.

Чоловік спалив 
односельчанину сіно
Минулого тижня житель села Лучичі Ратнівського 
району Волині спалив своєму односельчанину сіно. 
Про цю пригоду повідомили у ВГЗ УМВС України у 
Волинській області. Житель Лучич, 48-річний Володи-
мир, заявив у міліцію про те, що у нього напередодні 
спалили сіно. За інформацією правоохоронців, влас-
ник стогу заявив у міліцію, що спалили сіно навмисно. 
Згоріло загалом 5 тонн сіна. Міліція встановила, що 
підпал учинив 47-річний Петро К. — односельчанин 
Володимира.

Дітей Наталія Марценюк виховує в українських традиціях

Водія-втікача наздогнав свідок 
аварії

17 липня на автодорозі Луцьк-
Дубно поблизу села Під-

гайці Луцького району сталася 
дорожньо-транспортна пригода, в 
якій загинула людина. Автомобіль 
скоїв наїзд на велосипедиста і зник 
із місця пригоди. Потерпілий по-
мер на місці ДТП.

Затримати злочинця право-
охоронцям допоміг місцевий жи-
тель, який став свідком пригоди. 
Чоловік наздогнав зловмисника на 
власному автомобілі та зателефо-
нував до міліції.

Начальник сектору моніторин-
гу, юридичного забезпечення та 
зв’язків із громадськістю УДАІ у 
Волинській області майор міліції 
Андрій Владимир розповідає, що 
підозрюваний — 24-річний житель 
міста Луцька Павло П. — керував 
автомобілем у нетверезому ста-
ні. Крім цього, було  зафіксовано 
значне перевищення швидкості. 
Після зіткнення водій навіть не 
зупинився і не поцікавився долею 
потерпілого. Натомість, давши 
газу, намагався втекти. 

Свідок Микола Потейчук роз-
повів, що бачив усе на власні очі. 

Автомобіль марки «ВАЗ» летів по 
автодорозі на скаженій швидко-
сті. Неймовірної сили зіткнення 
сталось у лічені секунди. Вело-
сипедиста викинуло на узбіччя, а 
авто рушило далі, навіть не зупи-
няючись. 

 — Від побаченого мимоволі 
стався шок, — розповів очевидець. 
— Але, не розгубившись, вирішив 
наздогнати винуватця. Поблизу 
села Крупа перегородив дорогу і 
тільки тоді водій зупинився. Дру-
жина відразу зателефонувала до 
міліції та «швидкої допомоги», 
а діти записали реєстраційний 
номер автівки. Тільки тоді водій-
порушник зізнався, що втік з місця 
пригоди, бо злякався, 

На місце події відразу прибу-
ла слідчо-оперативна група, яка 
в подальшому кваліфікуватиме 
злочин. А начальник УДАІ у Во-
линській області полковник мілі-
ції Володимир Поліщук заохотив 
Миколу Потейчука за допомогу у 
розкритті злочину почесною  гра-
мотою УМВС  та годинником із 
гравіруванням. 

Юлія СІЛІЧ

У наступному році в Луцьку відкриють Центр надання 
адміністративних послуг 

Створення зручних і доступних 
умов для отримання громадя-

нами адміністративних послуг є од-
ним із головних завдань, над яким 
працює влада. Пілотний проект зі 
створення Центру надання адмі-
ністративних послуг у Луцьку не є 
експериментальним, це — «серйозна 
місія» та зразок подальшого впро-
вадження системи надання якісних 
послуг населенню.

До речі, завдання вдосконалити 
надання адміністративних послуг є 
одним із першочергових і в облдер-
жадміністрації. Свідченням цього 
є доручення голови ОДА Бориса 
Клімчука щодо створення першого 
в Україні веб-сайту «Адміністратив-
ні послуги», де громадяни зможуть 
ознайомитись із необхідною інфор-
мацію для отримання послуг.

Про актуальність створення у 
Луцьку Центру надання адміністра-
тивних послуг свідчить й статистика 
звернень місцевих жителів: у мину-
лому році за послугами до виконав-
чих органів міської ради звернулося 
понад 100 тисяч замовників, а це 
майже 45% усіх членів територіаль-
ної громади. 

Оскільки надання окремих по-
слуг покладено лише на виконавчі 
органи міської ради, то неоднора-
зово трапляються випадки, коли 
для отримання однієї послуги за-
мовнику потрібно відвідати декіль-
ка установ, щоб зібрати необхідні 
довідки чи погодження. У той же 
час в окремих виконавчих органах 
існують визначені дні та години 
прийому, що не завжди зручно для 
замовника. 

Натомість створення Центру 
муніципальних послуг дозволить 

спростити процедури їх надання. Це 
здійснюватиметься шляхом змен-
шення кількості інстанцій, залуче-
них до процедур надання послуг. 
Крім того, буде скорочено кількість 
документів, які необхідно подати 
для початку розгляду. 

Одним із найбільш суттєвих 
позитивних моментів у створенні 
Центру є застосування принципу 
«єдиного вікна». Адже досить часто 
від особи вимагають відомості, які 
вже і так є в органах міської ради, 
зокрема житлово-комунальних чи 
комунальних підприємствах міста 
(довідки про склад сім’ї, квитанції 
про сплату житлово-комунальних 
послуг тощо). Тому ідеальним варі-
антом буде підхід, за якого різнома-
нітні довідки, погодження та висно-
вки збиратимуться працівниками 
ЦНАП, а не покладатимуться на 
замовника. Робота Центру передба-
чає й скорочення термінів надання 
послуги. 

Крім того, відбуватиметься 
впровадження зручних бланків 
(формулярів) для звернення, що до-
зволятиме людині витрачати менше 
зусиль та часу. До речі, у зарубіжній 
практиці нині поширені випадки, 
коли електронну форму заяви за-
повнює працівник Центру муніци-
пальних послуг, ставлячи відповід-
ні запитання особі. Після цього він 
друкує заяву, дає її для перевірки та 
підпису особі. Це суттєво полегшить 
життя заявникам, адже вони не му-
сять вникати у юридичні тонкощі 
справи.

Міська рада працює над вдоско-
наленням роботи із замовниками: 
уже поновлено реєстр послуг, що 
надаються виконавчими органами 

міської ради; розроблено нову вер-
сію інформаційних карт на кожну 
послугу та відповідні формуляри; 
створено окремий реєстр послуг, що 
не потребують додаткового вивчен-
ня (можуть надаватися безпосеред-
ньо у ЦНАП); затверджено графік 
прийому громадян із особистих 
питань міським головою та заступ-
никами, керівниками виконавчих 
органів міської ради.

Також оновлено офіційний сайт 
Луцької міської ради, де запрова-
джено нову рубрику «Звернення до 
міської ради». Відтепер громадяни 
можуть отримати відповідь на своє 
запитання електронною поштою.

Забезпечено реагування на за-
пити громадян, що надходять через 
мережу Інтернет та чотири інфор-
маційні термінали, які встановлені у 
виконавчих органах міської ради.

При відділі звернень гро-
мадян постійно діє телефонна 
інформаційно-консультаційна лінія 
— 720-351.

У планах міської ради також 
провести реконструкцію та пере-
профілювання приміщення, в якому 
надаватимуться послуги замовни-
кам виконавчими органами міської 
ради та здійснюватиметься коор-
динація роботи працівників Цен-
тру муніципальних послуг; зміни-
ти графік роботи Центру на більш 
гнучкий (без обідньої перерви та 
субота — прийом замовників до обі-
ду); створити єдиний Кол-центр, до 
структури якого входитиме група 
оперативного реагування «15-80» та 
диспетчерські служби комунальних 
підприємств міста тощо.

Луцький міський голова 
Микола Романюк

Для решти держава повинна знайти сім’ю


