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Сьогодні знайти роботу дуже 
важко. Здається, центри зайнятості 
пропонують вакансії на вибір, але 
безробітних відлякує зарплата, яка 
подекуди не дотягує навіть до «міні-
малки». Питання гідної оплати пра-
ці на Волині, а також підвищення 
конкурентоспроможності робочої 
сили нещодавно обговорювали на 
засіданні обласного координацій-
ного комітету сприяння зайнятості 
населення. 

— Для області проблема недо-
статньої оплати праці теж характер-
на, — зауважила заступник началь-
ника головного управління праці та 
соціальних питань ОДА Світлана 
Ремезовська. — Так, серед 31 тися-
чі заявлених вакансій кожна третя 
пропонувала заробітну плату на рів-
ні мінімальної. Якщо роботодавці не 
зрозуміють, що необхідно платити 
належну заробітну плату, і якщо не 
зроблять цього найближчим часом, 
то в країні нікому буде працювати. 
За оцінками науковців, нині за кор-
доном працюють від п’яти до семи 
мільйонів українців.

Через це сьогодні знайти ви-
сококласного зварювальника, то-
каря, слюсаря дуже складно. А ви-
робництво потребує спеціалістів, 
наголосив голова ради Федерації 
профспілок Волинської області Іван 
Карпомиз. 

За даними обласного центру за-
йнятості, станом на 1 серпня най-
більш затребуваними залишаються 
робітничі професії — 52% від за-
гальної кількості пропозицій робо-

ти. При цьому престиж робітничих 
професій в області низький. Один із 
головних аргументів безробітних — 
оплата праці, адже 34% актуальних 
вакансій за робітничими професія-
ми пропонують мінімальну платню. 

— Середньомісячна зарплата на 
Волині дійсно невисока, — продо-
вжила Світлана Ремезовська. — Ста-
ном на 1 січня 2011 року її розмір 
становив 1692 гривні, а на 1 липня 
— 1877 гривень. За рівнем середньої 
заробітної плати в цілому по Україні 
область продовжує залишатися на 
24-му місці — за цим показником ще 
більше відстають тільки Тернопіль-
ська, Хмельницька та Херсонська 
області.

Члени комітету сприяння за-
йнятості населення прийняли рі-
шення звернутися до тристоронньої 
соціально-економічної ради при 
голові облдержадміністрації, аби 
спільно вирішувати питання підви-
щення середнього заробітку по об-
ласті. 

— Щоб мотивація до праці зрос-
ла, не менш важливо реформувати і 
систему соціального захисту, — до-
дала Світлана Степанівна. — Тягар 
роздутих соціальних зобов’язань 
стає дедалі відчутнішим, особливо 
у сільській місцевості, де рівень со-
ціальних допомог перевищує рівень 
мінімальної заробітної плати та не 
спонукає населення до зайнятості. 

Але в області можна назвати 
підприємства, що є соціально від-
повідальними до своїх працівників, 
вони зуміли зберегти кваліфіковану 
робочу силу та забезпечити своє-

часність виплати гідної заробітної 
плати. Приміром, середня зарплата 
на ВАТ «Луцьксантехмонтаж №536» 
становить понад 3200 гривень, на 
ТОВ «Модерн-Експо» — майже три 
тисячі, на ТзОВ «Гербор-Холдинг» 
— 2600, понад дві тисячі отримують 
на ТзОВ «Кромберг енд Шуберт» і 
ТзОВ «Кроноспан-УА». 

Щоб забезпечити підприємства 
кваліфікованими кадрами, служба 
зайнятості налагоджує партнерські 
стосунки з роботодавцями. Адже 
саме працедавець диктує умови рин-
ку та ставить вимоги до претенден-
тів на посаду.

— Ефективним інструментом у 
забезпеченні ринку праці кваліфіко-
ваними працівниками є професій-
не навчання дорослого населення, 
— повідомила перший заступник 
директора Волинського обласного 
центру зайнятості Світлана Миш-
ковець. — У цьому році 2,7 тисячі 
волинян навчаються за кошти Фон-
ду державного соціального страху-
вання. З’ясувалося, що 29% тих, хто 
зареєструвався у службі зайнятості, 
працювали не за отриманою профе-
сією, 18% — не працювали більше 
шести місяців до моменту звернення 
в центр зайнятості. 940 безробітних 
громадян підвищують кваліфікацію 
з уже наявної спеціальності безпо-
середньо на робочому місці, стажу-
ючись у роботодавців.

Спеціалісти наголошують, що 
роботодавці області пропонують 
високі заробітки за умови про-
фесійності. Наприклад, фахівцю з 
енергосистем, який знає програмне 
забезпечення «Allplan», зі старту 
пропонують чотири тисячі гривень. 
Начальник управління інформацій-
них технологій, за умови знання про-
грами «1С: Підприємство» (8 версія) 
отримуватиме 3500 гривень.

— Ми часто відвідуємо місцеві 
підприємства, влаштовуємо еконо-
мічні екскурсії, а також проводимо 
анкетування роботодавців за най-
більш актуальними професіями, — 
підсумувала Світлана Мишковець. 
— Таким чином служба зайнятості 
дізнається, потреба в яких видах ро-
біт виникла протягом одного-двох 
років, аби надалі навчати безробіт-
них саме цим професіям. 

Ольга ЮЗЕПЧУК
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Події
РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ 

У Луцькій районній лікарні після 
капітального ремонту відкри-

ли дитяче відділення. Воно склада-
ється з 11 палат, із яких шість — з 
поліпшеними умовами перебуван-
ня, також є маніпуляційний кабі-
нет і блок приготування дитячих 
сумішей. Ігрові кімнати обладнані 
басейном із кульками, дитячими 
меблями, іграшками, телевізором 
і DVD.

Роботи проведені за рахунок 
благодійних внесків сільгосппід-
приємств і приватних структур, 
які на ремонт закладу перерахува-
ли 300 тисяч гривень. З районного 
бюджету виділено 100 тисяч.

Будівництво здійснювалося 
безкоштовно організаціями «Ти-
верія», СП «Шинака — Україна». 

Спонсорську допомогу надавали 
СП ТОВ «Модерн-Експо», ТОВ 
«Веселе-Агро», СГ ПП «Рать», 
СГ ТОВ «Лище», АФ «Світанок-
сервіс», СГ «Україна». Обласний 
благодійний фонд «Дитяча місія. 
Україна» надав гуманітарну допо-
могу у вигляді лікарняних ліжок на 
суму 100 тисяч гривень.

Голова облдержадміністрації 
Борис Клімчук подякував бізнес-
менам за те, що вони спільними 
зусиллями знайшли необхідні для 
ремонту кошти. «Ці бізнесмени не 
тільки справно платять податки, а 
й виділяють гроші на спорудження 
та ремонти соціально-важливих 
об’єктів. Це яскравий приклад 
державно-приватного партнер-
ства», — наголосив він.

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ 

У школі в Красноволі навчаються 
діти з п’яти сіл

Школа у селі Красноволя Мане-
вицького району будувалася 

більше десяти років. Та вже майже 
рік — із 1 вересня 2010-го — у ній 
навчалося 220 дітей. Школа як для 
районного масштабу велика, адже 
приймає учнів із п’яти сусідніх з 
Красноволею сіл, а це — Погулян-
ка, Тельчі, Нечугівка, Матійки та 
Куликовичі.

— Шкільний автобус здійснює 
щодня довіз 105 дітей із сусідніх 
сіл, — розповів директор школи 
Ярослав Миронюк. — Загальна 
вартість будівництва школи скла-
ла 7 мільйонів 750 тисяч. Ще 350 
тисяч було виділено на її комплек-

тацію. Стільці для актового залу 
від місцевого виробника — з Ма-
невицької колонії. 

Як повідомив директор, до 
минулого року діти навчались у 
старому приміщенні школи, яке 
добудоване господарським спосо-
бом іще в 1958-му. Загалом же ста-
рій будівлі — 70 років, там не було 
ні актового, ні спортивного залів, 
оскільки приміщення було при-
стосоване під навчальний заклад. 

— Наразі старе приміщення 
передали громаді села, яка зби-
рається облаштувати в ньому 
Будинок урочистих подій, — до-
дав Ярослав Миронюк. — Нато-
мість у новій школі є всі умови.
Встановлено один котел на тверде 
паливо, який опалює і школу, і су-
сідній дитсадочок. Економія зна-
чна. За минулу зиму використали 
180 тонн крихти брикетів (відходи 
торфовиробництва). Це значно де-
шевше, ніж опалювати навіть тор-
фом: тонна крихти вартує у межах 
ста гривень, тоді як тонна торфу — 
понад триста.

Ольга ЮЗЕПЧУК

ПОЛІТИЧНІ БАТАЛІЇ 

Депутати Луцькради хотіли вулицю імені Тимошенко

Над питанням про переймену-
вання 27 вулиць обласного цен-

тру депутати мізкували на сесії по-
над чотири години. Спершу голова 
комісії з впорядкування вулиць Сер-
гій Григоренко розповів про резуль-
тати її роботи та зачитав ухвалене 
нею рішення. Згідно з ним, у Луць-
ку рекомендують перейменувати 27 
вулиць. А у другому пункті йдеть-
ся про те, аби на цих вулицях ще й 
першочергово провести ремонтні 
роботи та благоустрій. Оскільки, як 
зазначив Григоренко, деякі з них не 
мають навіть асфальтного покриття. 
Це, мовляв, буде гарним подарунком 
для тамтешніх жителів.

Також Григоренко повідомив, 
що рішення «Про перейменування 
вулиць міста Луцька» в разі його 
прийняття вступить у силу з 1 лю-
того 2012 року та потребуватиме 84 
тисячі гривень із бюджету.

Противників масштабного пере-
йменування обурювало те, що ніхто 
не цікавився громадською думкою, 
що деяких героїв незаслужено хо-
чуть викреслити з історії, що зміна 
назв для лучан стане не подарунком, 
а проблемами у вигляді переоформ-
лення документів. У залі звучали й 
такі думки, що вулиці перейменову-
вати потрібно, та не всі. Неоднора-
зово звучало зачекати з переймену-

ванням і доопрацювати це питання.
Можливо, депутати й далі диску-

тували б щодо того, чи мають право 
на існування вулиці з радянськими 
назвами, якби не Олександр Пиза з 
фракції «Фронт змін». Народний об-
ранець від імені депутатської групи 
«Місто майбутнього» запропонував 
вулицю Сергія Лазо перейменувати 
на вулицю Юлії Тимошенко в зв’язку 
з ситуацією, яка утворилась навко-
ло неї. Нагадаємо, попередньо цю 
вулицю планували назвати іменем 
Георгія Гонгадзе. Між депутатами 
розгорнулася запекла дискусія.  

Аби порадитися щодо цього пи-
тання, обранці кілька разів брали 
перерви. Міський голова Микола 
Романюк уперто не хотів ставити 
пропозицію «Міста майбутнього» на 
голосування, аргументуючи це тим, 
що статут міста дозволяє називати 
вулиці лише іменами тих, кого вже 
нема серед живих. Депутати ж уже 
ладні були голосувати за зміни в ста-
туті. Проте виявилося, що їх треба 
реєструвати в Міністерстві юстиції. 
Екс-мер Богдан Шиба пропонував 
назвати вулицю іменем живої осо-
би в якості винятку. Депутат Андрій 
Осіпов наполягав, аби міський го-
лова все ж поставив пропозицію на 
голосування, бо має ставити абсо-
лютно всі пропозиції. Під час черго-

вої перерви народний обранець від 
«Батьківщини» запропонував ви-
словити недовіру Миколі Романюку, 
якщо він цього не зробить.

Врешті міський голова поста-
вив питання про надання вулиці 
імені Юлії Тимошенко на голосу-
вання. Підтримку більшості пропо-
зиція набрала лише з другого разу, 
«за» проголосували 26 депутатів. 
Ще трохи посперечавшись, обран-
ці взялися голосувати за рішення 
«Про перейменування вулиць міста 
Луцька» в цілому. Його підтримали 
28 депутатів. Отже, рішення про пе-
рейменування 27 вулиць, зокрема 
вулиці Лазо на вулицю Тимошенко, 
прийняли.

Та набрати чинності документу 
так і не судилося. Мер Микола Ро-
манюк скористався своїм правом 
вето. Він підписав відповідне розпо-
рядження, керуючись Конституцією 
України (ч.2 ст.19, ч.1 ст.144), Зако-
ном України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» (ч.3 ст.24, ст.19, 
ч.4 ст.59), рішенням Луцької міської 
ради (№3 від 23.09.2007 року) та Ста-
тутом територіальної громади міста 
Луцька (ч.2, ч.3 ст.1, ч.1 ст.9), врахо-
вуючи пропозиції Громадської ради 
та численні скарги лучан на відсут-
ність консультацій із ними.

Ольга УРИНА

РЕКОНСТРУКЦІЯ 

У Луцьку відкрили відновлений 
дільничний пункт міліції

Приміщення для дільничного 
пункту міліції, що обслугову-

ватиме центральну частину міста, 
виділили близько півроку тому. Як 
розповідає начальник міськвідді-
лу УМВС України у Волинській 
області Роман Крохмаль, це була 
колишня підсобка магазину, яка 
перебувала в жахливому стані. 
Зважаючи на це, працівники мі-
ліції спільно з міським головою 
Миколою Романюком переконали 
депутатів Луцькради виділити з 
бюджету кошти на реконструкцію 
цього об’єкта. 

Відновлення пункту обійшло-
ся міській казні у 60 тисяч гривень. 
Частину ремонтних робіт власни-
ми силами провели правоохорон-
ці. Дільничний пункт міліції зна-
ходиться на проспекті Волі, 33. 
Невдовзі влада обіцяє встановити 

ще й освітлюваний банер, який 
вказуватиме на місцезнаходження 
пункту.

За словами Миколи Романюка, 
до кінця року такий пункт плану-
ють відкрити і в мікрорайоні Ве-
ресневе.

Ольга УРИНА

27%
стільки витрат компенсовано 
«Укрзалізниці» за сім місяців 
поточного року за перевезення 
пільгових категорій громадян. 
Сума недоотриманих коштів ста-
новить більш ніж 248 млн. грн.

Майже половина громадян не 
вважають Україну незалежною 
49,8% українців, опитаних Центром Разумкова, не 
вважають Україну справді незалежною державою. У 
ході опитування респондентів попросили відповісти, чи 
вважають вони Україну через 20 років після проголо-
шення незалежності справді незалежною державою. 
Водночас 45,2% опитаних вважають, що вони та їхні сім’ї 
більше втратили від здобуття Україною незалежності, 
ніж набули, 23,2% — більше виграли, 31,6% не змогли 
відповісти.

На Волині заклали дві капсули 
під будівництво нових шкіл
Цього року на Волині розпочнеться будівництво двох 
нових шкіл — у селі Любохини Старовижівського району 
та селі Білин Ковельського. Про це повідомив голова об-
лдержадміністрації Борис Клімчук. «Сьогодні закладаємо 
капсули під будівництво, яке й відразу розпочнеться, — 
сказав він. — Гроші на це є. Зведення шкіл дуже важливе. 
Наприклад, у Любохинах збудувати навчальний заклад 
просять уже тридцять років». У цьому році на будівни-
цтво навчального закладу в Білині уряд виділив 3,2 млн. 
грн., у наступному планується 10 млн. грн. 

У Луцькій районній лікарні 
відремонтували дитяче відділення

На ринку праці Волині найбільш 
затребуваними є робітничі професії

Засідання комітету сприяння зайнятості населення

ОГОЛОШЕННЯ 

Утеплення будинків та квартир пінопластом, мінеральною ватою, теплою 
штукатуркою. Власне риштування, матеріали, доставка. Великий досвід ро-
боти. Письмова гарантія. Оплата по перерахунку і готівкою. Супутні роботи.  

Телефон (098) 929-3152 Ліц. АВ №195439

Продається квартира (півбудинку) в центрі Локач. 
Три кімнати, велика кухня. Жила площа 60 кв.м. Подвір’я, прибудинкові 
будівлі. Газ підведений до будинку. Вода в будинку. Може бути під мага-
зин. Розглянеться варіант обміну на однокімнатну в Луцьку. 
Телефон: (050) 378-04-03, (050) 378-04-33.

Але їх зарплата не приваблює безробітних


