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Питання про корупцію сьогодні є 
одним із найактуальніших для кож-
ного державного службовця. Адже 
з 1 липня діє новий Закон України 
«Про засади запобігання і протидії 
корупції». Однак окремі його поло-
ження потребують роз’яснення, зо-
крема, багатьох сьогодні цікавить 
ст. 9, яка передбачає обмеження 
щодо роботи близьких осіб. Чого 
чекати від нововведень цього за-
кону та на що варто звернути увагу, 
«Відомостям» розповів начальник 
управління державної служби Голо-
вдержслужби у Волинській області 
Валентин Малиновський.

— У ст. 9 йдеться, що державні 
службовці, посадові особи місце-
вого самоврядування, судді, особи 
рядового і начальницького складу 
органів внутрішніх справ, посадо-
ві та службові особи органів про-
куратури, Служби безпеки Украї-
ни, дипломатичної служби, митної 
служби, податкової служби й інші 
не можуть мати у безпосередньому 
підпорядкуванні близьких їм осіб 
або бути безпосередньо підпоряд-
кованими у зв’язку з виконанням 
повноважень близьким їм особам. 
Кого ж можна вважати близькими 
особами? 

— Близькі особи — це подруж-
жя, діти, батьки, рідні брати та 
сестри, дід, баба, онуки, усинов-
лювачі, усиновлені й інші особи, 
які спільно проживають, пов’язані 
спільним побутом і мають взаємні 
права й обов’язки з суб’єктами від-
повідальності  за корупційні право-
порушення, — пояснює Валентин 
Ярославович. — У старій редакції 
не було поняття осіб, які спільно 
проживають, тобто перебувають у 
громадянському шлюбі. Зрозуміло, 
що сьогодні в судах буде пробле-
матично доводити цю норму. Од-
нак обмеження не поширюється на 
народних засідателів і присяжних, 
осіб, які перебувають на виборних 

посадах. Наприклад, міський голо-
ва та секретар міської ради — вони 
є обраними, тому це можуть бути 
чоловік і жінка, батько й син тощо. 
Також це положення не стосуєть-
ся осіб, які проживають у сільській 
місцевості, гірських населених 
пунктах. Але таке трактування є 
дискусійним. І якщо законодавець 
не уточнить деяких моментів, то ви-
никатимуть великі проблеми. Що 
таке сільська місцевість? Якщо сіль-
ська рада, то це зрозуміло. Селище 
міського типу також відноситься до 
сільської місцевості. І якщо, напри-
клад, Маневицька райдержадміні-
страція знаходиться в селищі місь-
кого типу, то Камінь-Каширська — у 
місті (Камінь-Каширський є містом, 
— авт.). Отже, на останню ця норма 
поширюватиметься, а вже у Мане-
вичах — ні. Зрозуміло, що це непра-
вильно, тут треба внести поправки. 
Втім, я і мої колеги вважаємо, що на-
віть у сільській раді не повинно бути 
сімейного підряду, скажімо, батько 
— сільський голова, дружина — се-
кретар, донька — бухгалтер. Таким 
чином ми не тільки не зменшимо 
корупцію в сільській місцевості, а й 
у чотири рази її підвищимо. У старій 
редакції закону ця норма не мала ви-
нятків для села й стосувалася навіть 
виборних осіб, тобто якщо чоловік 
був сільським головою, то дружина 
не могла бути секретарем. 

— Ця норма також не розпо-
всюджується на осіб, які працю-
ють в галузі освіти, науки, куль-
тури, охорони здоров’я, фізичної 
культури та спорту. Адже це теж 
неправильно?

— Напевно. Оскільки через уні-
верситети, обласні лікарні і так далі 
проходять великі кошти, тому роди-
чі на керівних посадах тут також мо-
жуть сприяти корупційним діям. 

— Чи може бути так, що чоло-
вік працює в органах влади на ке-
рівній посаді, а дружина — там же, 
але на посаді прибиральниці?

— Керівник не може мати ро-
дичів у безпосередньому підпоряд-
куванні. Ми підходимо до поняття 
«безпосереднє підпорядкування». 
Це відносини прямої організаційної 
або правової залежності підлеглої 
особи від її керівника, в тому числі 
через вирішення питань прийнят-
тя на роботу, звільнення з роботи, 
застосування заохочень, дисциплі-
нарних стягнень, надання вказівок, 
контроль за їх виконанням. Але 
прибиральниця не є державним 
службовцем, і на неї не розповсю-
джується ця норма закону. Дружина 
не може працювати на посаді спеці-
аліста в апараті райдержадміністра-
ції, якщо її чоловік — голова. Проте 
вона може влаштуватися в якийсь 
відділ РДА, наприклад, освіти, по-
заяк на роботу її прийматиме не 
голова, а начальник відділу освіти 
такого-то району. 

— Хто контролює дотримання 
цього закону?

— В кожному органі влади ви-
значені особи, які відповідають за 
стан протидії корупції, здійснюють 
координаційну роботу, проводять 
відповідні навчання. Керівник і 
кожен держслужбовець також без-
посередньо відповідальні, адже 
підписуються, що ознайомлені з за-
коном про запобігання та протидію 
корупції. Контролюють дотримання 
закону правоохоронні органи, про-
куратура. 

— Чи може порушення вимог 
ст. 9 цього закону призвести зараз 
до масових звільнень? 

— Якщо керівник бачить, що 
в органах влади виникла ситуація, 
що порушує вимоги цього закону, 
він мусить усунути такі обставини у 
15-денний термін. Особи у місячний 
строк із моменту виникнення таких 
обставин підлягають переведенню 
на іншу посаду, що виключає без-
посереднє підпорядкування, а в разі 
неможливості такого переведення 
така особа підлягає звільненню з за-
йманої посади. Якщо за 30 днів цього 
не буде зроблено, то застосовуються 
відповідні заходи. Зі вступом Закону 
в дію в області усунуто багато ви-
падків підпорядкування близьких 
осіб. Сьогодні прокуратура займа-
ється деякими керівниками, які не 
ліквідували такі порушення. Цей 
закон жорсткіший із погляду наслід-
ків, адже якщо посадову особу при-
тягнуто до відповідальності, а потім 
у суді підтверджено та накладено 
стягнення, то наступним кроком є 
звільнення з посади. Якщо раніше 
накладався штраф і виносилася до-
гана, то зараз — звільнення. Якщо 
керівник таку особу не звільняє з 
посади, то сам стає корупціонером. 
До того ж створюється єдиний ре-
єстр корупціонерів у країні, куди 
вноситимуться особи, притягнуті до 
відповідальності за корупційні пра-
вопорушення. Тож потім влаштува-
тися на роботу на державну службу 
їм буде проблематично.

Людмила ШИШКО
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Події

ЗВ’ЯЗОК 

За півроку фіксований зв’язок 
перестав бути найдешевшим 

видом спілкування по телефону. 
Найдешевші тарифи на телефон-
ні розмови перевищили за ціною 
середню суму, яку громадяни ви-
трачають за місяць на мобільний 
зв’язок.

Якщо ще на початку року лево-
ва частка домашніх абонентів ко-
ристувалися в місті найдешевшим 

тарифом 19,73 грн./міс. із лімітом 
200 хвилин, то з вересня більшість 
з них вимушені задовольняти-
ся пропозицією без похвилинної 
оплати за 29,74 грн./міс. Тобто для 
багатьох користувачів місцевий 
зв’язок подорожчав на 50%, пові-
домляє ТСН.

Річ у тому, що керівництво 
«Укртелекому», який є монопо-
лістом на українському ринку 
фіксованого зв’язку, буквально 
за декілька місяців до першого 
травневого підвищення тарифів 
пішло на непопулярний крок і 
відключило у низці АТС функцію 
похвилинного обліку дзвінків. 
Тому багато абонентів втратили 
можливість використовувати по-
годинні тарифи, які зараз дещо 
нижчі за прості та мають великий 
ліміт безкоштовного спілкування 
(до 600 хвилин).

Сільські розцінки на місцевий 
зв’язок також піднялись. Якщо до 
травня мінімальна пропозиція в 
місяць обходилась у 10,51 гривні, 
то тепер найнижчий тариф сягнув 
14,21 гривні.

ОРИГІНАЛЬНИЙ ПІДХІД 

На Волині збудують два нових 
тваринницьких комплекси 

Дев’ять районів Волині змагати-
муться за двох інвесторів, які 

готові вкласти кошти у розбудову 
тваринницьких комплексів. Сво-
єрідний конкурс оголосив на опе-
ративці, 19 вересня, голова ОДА 
Борис Клімчук. Головне завдання 
керівників районів — довести, що 
на їхній території умови для веден-
ня тваринництва найкращі. 

— На вихідних я телефонував 
до дев’ятьох голів районних адмі-
ністрацій і влаштував між ними 
конкурс «Хто швидше?». Є про-
позиції на розміщення, створення 
двох тваринницьких комплексів на 
дві — дві з половиною тисячі голів. 
Є інвестори, які хочуть це зроби-
ти. От вони зараз і змагаються. Ін-
весторів два, а районів дев’ять. Пе-

реможе той, хто запропонує ліпші 
умови. Нехай голови районів, а це 
перехідна зона, покажуть хто чого 
вартий, — зауважив губернатор. 

Ірина КОСТЮК

ВИРОБНИЦТВО 

Волинські моркву та буряк переробляють за 
міжнародними стандартами

У Ківерцях налагодили переробку 
буряку та моркви за міжнарод-

ними стандартами. Про це інформує 
прес-служба обласної держадміні-
страції.

Приватне підприємство ФГ «Зо-
лота нива» розташувалось у примі-
щенні колишнього потужного дере-
вообробного комбінату, який почав 
поступово згасати ще за радянських 
часів. Тепер тут розмістили об-
ладнання для переробки буряку та 
моркви, з яких виробляють концен-
трат.

Голова ВОДА Борис Клімчук 
особисто оглянув виробництво про-
дукції на підприємстві.

«Основний наш клієнт — міжна-
родна компанія «Нестле», продукцію 
ми відправляємо прямо до Швейца-
рії. Вона пройшла необхідні перевір-
ки та відповідає всім міжнародним 
стандартам», — зазначила директор 
підприємства Віра Сокол.

Зі свого боку, губернатор у 
інтерв’ю інформаційній агенції 
«Українські національні новини» 
сказав, що з обласного бюджету 
передбачено виділення коштів для 
погашення відсоткової ставки по 
кредиту в 200 тисяч гривень, який 
візьмуть у одному з банків і скеру-
ють на розвиток потужностей ви-
робництва.

НАКИПІЛО  

На Любомльщині селяни 
погрожують перекрити трасу 
Любомль — Ковель

Жителі сіл Хворостів і Руда, 
що на Любомльщині, звер-

таються до обласних чиновників із 
проханням втрутитись у конфлікт, 
який назрів між ними й службою 
автодоріг. Про це повідомив під 
час сесії облради 16 вересня депу-
тат Євген Мельник.

— У 2008 році між Службою 
автомобільних доріг у Волинській 
області та місцевими органами са-
моврядування була укладена угода 
про надання в оренду земельної ді-
лянки службі доріг, яка буде вико-
ристовувати цю земельну ділянку 
як піщаний кар’єр для будівництва 

дороги Любомль — Ковель. Мину-
ло вже три роки, кар’єр розробле-
ний, пісок використаний, а будів-
ництво дороги не відбувається. 
Мешканці сіл Хворостів і Руда ка-
жуть, що перекриють трасу, якщо 
дорогу їм не прокладуть. Пункти 
угоди повинні бути виконані, — 
повідав пан Мельник.

Запит був підтриманий депута-
тами обласної ради, тож найближ-
чим часом селянам варто очікува-
ти зрушень у вирішенні болючого 
питання.

Ірина КОСТЮК

26,5
до стількох відсотків, за очікуван-
нями Кабінету Міністрів, може 
збільшитися частка бідного насе-
лення в Україні за національним 
критерієм за підсумками 2011 
року — на рівні 2,4%.

Студентам хочуть «урізати» 
стипендії? 
Міністерство фінансів планує у 2012 році профінансу-
вати виплати стипендій на суму 4,1 мільярда гривень 
за потреби в 4,74 мільярда. Про це повідомляє прес-
служба громадської ініціативи «Студентський захист». 
Недофінансування вищих навчальних закладів через 
позицію Мінфіну може спричинити необґрунтоване 
урізання оцінок студентам, аби зекономити на стипенді-
ях, що неприпустимо, вважає президент Національного 
студентського союзу Анатолій Ігнатович.

Третина українців нікуди не 
виїжджають за межі домівки 
Результати опитування «Research&Branding Group» 
свідчать, що протягом останнього року третина 
українців (31%) узагалі нікуди не виїжджала зі свого 
населеного пункту. Ще 23% респондентів не їхали 
більш ніж на сто кілометрів. Окрім того, 27% зуміли 
подолати відстань від ста до п’ятисот кілометрів. А 
19% українців від’їжджали від будинку більш ніж на 
півтисячі кілометрів.  

Розмовляти по стаціонарному 
телефону дорожче, ніж по 
мобільному 

Віднині родичам працювати разом не 
можна. Забороняє закон

Валентин Малиновський

ОГОЛОШЕННЯ 

Інформація Волинського аукціонного центру про оголошення конкурсу 
 з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки 

майна, що належить територіальним громадам сіл, селищ, міст Волинської області в особі 
Волинської обласної ради

Назва об’єкту:
1. Частина приміщення площею 89,50 кв.м 
Адреса об’єкту приватизації: м. Луцьк, вул.Володимирська, 55.
Балансоутримувач: Обласна рада.
Мета оцінки: визначення ринкової вартості об’єкта з метою його приватизації шляхом про-

дажу на аукціоні.  
Конкурс відбудеться 07.10.11р. об 11 год. за адресою: м.Луцьк, вул.Мельнична, 13. 
Кінцевий термін подання документів: 30.09.11р.
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті з описом підтвердних докумен-

тів, що містяться в конверті.
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, можна отримати за вищевказаною 

адресою.
Телефон для довідок (0332) 24-20-65, 24-41-88.


