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У попередньому номері «Відо-
мості» вже познайомили читачів із 
тими положеннями Закону України 
«Про засади запобігання і проти-
дії корупції», де забороняється в 
органах влади працювати родичам. 
Сьогодні говоримо про подарунки: 
віднині вони можуть розцінюва-
тись як корупційні дії, а особа, що їх 
узяла чи зробила, — нести відпо-
відальність. Коментує начальник 
управління державної служби Голо-
вдержслужби у Волинській області 
Валентин Малиновський.

— Введено поняття «конфлікт 
інтересів», раніше не було цього 
терміна, — пояснює Валентин Ма-
линовський. — Це суперечність 
між особистими інтересами особи 
і її службовими повноваженнями, 
наявність якої може вплинути на 
об’єктивність або перебіг прийнят-
тя рішень. Наприклад, я керівник і 
проводжу тендер на закупівлю ліків. 
Беруть участь п’ять фірм, і одну з 
них очолює моя дружина — зрозу-
міло, хто виграє тендер. Тепер же у 
законі прописано, як усунути такий 
конфлікт інтересів.

Нововведенням є ст.8 цього зако-
ну — «Обмеження щодо одержання 
дарунків, пожертв». Відтепер треба 
бути уважним і чітко знати, чого не 
можна приймати від дарувальників, 
аби не стати хабарником і корупці-
онером. Отже, подарунки діляться 
на два види: особистого характеру й 
одержані особою як подарунок дер-
жаві. Якщо у держслужбовця день 
народження, ювілей тощо, то можна 
дарувати презенти, та їх вартість не 
повинна перевищувати 50% від міні-

мальної заробітної плати. Сьогодні 
це майже 500 гривень. 

— Одначе такі презенти не мають 
права давати підлеглі особи, — зазна-
чає Валентин Малиновський. — І не 
можна брати подарунки за вчинені в 
інтересах дарувальника дії.

Коли ж презент роблять посадо-
вій особі як такій, що представляє 
певний орган, наприклад, міську 
раду, обласну і так далі, то ці по-
дарунки посадовці зобов’язані в 
триденний термін здати в орган, де 
працюють. 

— У кожному органі повинна 
бути створена комісія з п’яти осіб, 
яка має приймати такі подарунки на 
баланс і вирішувати їхню подальшу 
долю: чи експонування у музеї, чи 
реалізація на аукціоні, чи викорис-
тання для власних потреб, — продо-
вжує Валентин Ярославович. — Не-
щодавно на семінарі в Києві, де нам 
роз’яснювали статті закону, проку-
рор наводив приклад, коли на юві-
лей одного органу приходили вітати 
представники з інших організацій. 
Подарували ноутбук, мікрохвильову 
піч, ксерокс. На ранок ці речі зникли 
й опинилися в начальника вдома. 
Працівники повідомили прокурату-
рі, мовляв, розберіться, де подарун-
ки, які презентували не конкретній 
особі, а органу влади. 

Також треба звернути увагу на 
спецперевірки тих, хто претендує на 
посади держслужбовців і посадових 
осіб. Як відомо, досі всі проходили 
лише конкурс. Він залишається й 
надалі, але вводиться ще інститут 
спецперевірки — буде з’ясовуватися, 
чи була особа притягнута до кримі-
нальної відповідальності, чи є суди-

мість, чи вона знята, чи погашена, чи 
були адміністративні стягнення за 
корупційні правопорушення. Переві-
рятимуть достовірність відомостей у 
декларації про доходи, майно, витра-
ти, наявність у особи корпоративних 
прав, стан здоров’я, а також те, чи 
має людина бізнес, чи не сфальсифі-
ковані дипломи про освіту тощо. 

— Якщо претендент, який пого-
дився на цю спецперевірку, вкаже не-
правдиві відомості, — роз’яснює пан 
Малиновський, — то він не лише не 
пройде конкурс, а й буде притягне-
ний до відповідальності за надання 
недостовірних даних. І це стосува-
тиметься всіх — навіть сільські ради 
проводитимуть такі перевірки. 

Також вводиться нова декла-
рація про майно, доходи, витрати, 
зобов’язання фінансового характе-
ру. І якщо раніше вона складалася з 
кількох розділів, то тепер налічує 64 
позиції, де, крім усього, є відомості 
про членів сім’ї, майно, що в оренді, 
транспортні засоби і так далі. Таку 
декларацію будуть заповнювати 
кожного року.

Варто звернути увагу й на статтю, 
що стосується заборони на одержан-
ня послуг і майна органами державної 
влади та місцевого самоврядування. 

— Забороняється одержувати 
від фізичних та юридичних осіб 
безоплатно послуги та майно, крім 
випадків, передбачених законами 
або чинними договорами України, 
— роз’яснює посадовець. — Тепер 
спонсорська чи меценатська допо-
мога заборонена. Це європейська 
норма, проте там органи влади за-
безпечені на сто відсотків: мають 
і принтери, і комп’ютери, і високі 
зарплати. У нас же багато тільки й 
тримаються на спонсорських допо-
могах. Отже, тепер, скажімо, сіль-
ська рада не зможе прийняти від 
місцевого підприємця чи орендаря 
навіть канцелярське приладдя. 

З’явився також цілий розділ — 
«Участь громадськості у запобіганні 
та протидії корупції». Раніше такої 
норми не було. Тепер надано широкі 
права у виявленні фактів корупції, 
ініціюванні розслідування. Це також 
європейська практика, яка стане ве-
ликим стимулом для різних право-
захисних громадських об’єднань.

Серед нововведень і норма, коли 
кошти й майно, нажиті внаслідок 
вчинення корупційного правопо-
рушення, підлягають конфіскації за 
рішенням суду. Раніше людина лише 
сплачувала штраф. 

Незважаючи на те, що закон 
прийнято і він вже діє, люди сумні-
ваються у намірах влади подолати 
корупцію в державі. За результата-
ми дослідження, проведеного Ки-
ївським міжнародним інститутом 
соціології спільно з Європейською 
дослідницькою асоціацією, не біль-
ше 18% називають будь-які антико-
рупційні заходи ефективними. 

Людмила ШИШКО
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Події

АГРОРОБОТИ 

Заступник голови Волинської 
облдержадміністрації Віталій 

Карпюк зазначив, що погодні умо-
ви не сприяють виконанню повною 
мірою планів із посіву озимини. 
Хоча позитивні зрушення є — по-
вністю засіяли ріпак, не пізніше 
десятих чисел жовтня завершать із 
ячменем і пшеницею.

— Щодо посівів, то сьогодні 
можна відзначити Луцький район 
— 50% засіяно, Рожищенський 
— 44,8%, Маневицький — 41,5%, 
Ківерцівський — 40%, Турійський 
— 51,9%, — каже Карпюк. — Що 
стосується Турійського району, то 
ті землі, що не оброблялися десят-
ками років, нині запускаються в 
обробіток.

У цілому по області є деякі 
проблеми з посівом жита.

— Терміни закінчуються, а сі-
ємо поганенько, — каже заступ-
ник голови ОДА. — Як позитивну 
сторону хочу відзначити те, що 
Володимир-Волинський район 
збільшив посіви жита вдвічі, а 

Горохівський — на 111% до рівня 
минулого року.

За словами Віталія Карпюка, 
турбує ситуація щодо посіву цієї 
культури у Ратнівському, Старо-
вижівському та Любомльському 
районах.

— У Любомлі — повне затиш-
шя. Що ви собі думаєте? Хто буде 
ці землі обробляти? Також треба 
поправляти ситуацію в Шацькому 
районі. Там понад десять гектарів 
землі, яка не використовується», 
— наголосив відповідальний за 
агропромисловий комплекс у ре-
гіоні.

Водночас було зазначено, що 
цього року за дорученням голо-
ви ОДА та відповідно до рішення 
сесії облради буде збережена міні-
мальна дотація, що передбачена за 
гектар посіву жита.

До слова, жита все ж не виро-
щують у тій кількості, якої виста-
чило б місцевим хлібопереробним 
підприємствам.

Ольга УРИНА

ПОЛІТИКУМ 

На Волині найрідше змінюються 
губернатори

Волинь потрапила до областей із 
найменшою плинністю кадрів у 

виконавчій владі: за 20 років неза-
лежності губернаторський список 
поповнили лише шість прізвищ, 
пишуть «Волинські новини».

Крім того, нинішній голова 
Волинської облдержадміністрації 
Борис Клімчук опинився серед гу-
бернаторів, які найдовше керують 
довіреною їм областю. 

Тим часом є регіони, де губер-
натори змінювалися значно часті-
ше. Наприклад, у Запорізькій об-
ласті у списку чільників ОДА 14 
прізвищ, а змінювали їх тут аж 16 
разів.

Ще менше губернаторів, аніж 
Волинь, мали Миколаївщина 
(чотирьох), Рівненщина й Івано-
Франківщина (по п’ять). 

Загалом же по Україні за 20 ро-
ків було 209 губернаторів (спочат-
ку — представники Президента).

Усього голів ОДА звільняли 
246 разів. Тобто у середньому за 

два роки в усіх регіонах країни змі-
нювався головний керівник. 

З обранням голови ОДА відбу-
валися зміни в усій вертикалі регі-
ональної влади: активно заміню-
валися заступники попереднього 
голови ОДА, керівники управлінь, 
а також керівництво у правоохо-
ронних органах. До цього також 
варто додати часткову заміну голів 
районних держадміністрацій. 

Разом із Запорізькою областю 
за плинністю кадрів лідирують 
Крим і Херсонщина. 

Найдовше губернатором про-
був нинішній керівник Івано-
Франківщини Михайло Вишива-
нюк — майже 10 років. 

Нинішній голова Волині Борис 
Клімчук також є «ветераном». Він 
пробув чільником ОДА 8,5 року 
— з липня 1995 року по червень 
2002-го та з березня 2010-го до-
тепер. Трохи менше був губерна-
тором Київщини Анатолій Засуха 
— 7,5 року. 

ЗАДУМ 

Україною їздитимуть автобуси-гібриди від ЛуАЗу

Спільно з російськими партнера-
ми корпорація «Богдан» розви-

ває виробництво першого в Україні 
гібридного автобуса, повідомив у 
ефірі Волинського телебачення віце-
президент корпорації «Богдан» Во-
лодимир Гунчик.

Зовсім новим в українському ав-
топромі є виробництво гібридних 
автобусів, адже у містах трапляєть-
ся чимало таких моментів, коли не 
можна продовжити маршрути через 
відсутність ліній. Аби прокласти 
їх на десятки кілометрів, потрібні 
великі кошти. Дешевше вийде при-
дбати нові гібридні автобуси. Тому 
луцькі автомобілебудівники збира-
ються створити гібридний міський 
транспорт. 

Програма розвитку, за словами 
Гунчика, передбачає постачання на 

європейські ринки нових моделей 
автобусів і тролейбусів, гібридних 
автобусів, електробусів. 

«Замовлення на них уже отрима-
ли від Севастополя та Рівного. Ду-
маю, такі замовлення ми матимемо 
і в Європі. Дуже перспективним, із 
поглядом на п’ятдесят років уперед, 
є для нас російський ринок, який я 
називаю ринком номер два після на-
шого, вітчизняного. Ведемо низку 
переговорів. Сертифікували в Росії 
наші автобуси та тролейбуси. Зараз 
спільно з росіянами працюємо над 
виробництвом гібридного автобу-
са», — каже Володимир Гунчик.

До слова, корпорація «Богдан» 
виграла тендери на поставку техні-
ки у Полтаву, Вінницю, Луганськ. За 
словами Володимира Гунчика, вже 
наприкінці нинішнього року ком-

панія планує домовлятися з міським 
головою Миколою Романюком про 
серйозне оновлення тролейбусного 
парку обласного центру.

«Знайдемо для цього прийнятні 
умови, адже місто, у якому діє таке 
підприємство, повинне скористати-
ся його можливостями», — переко-
наний віце-президент корпорації.

ВИМУШЕНО 

Більше тисячі медиків Луцька 
побували у неоплачуваних 
відпустках

Протягом дев’яти місяців 2011 
року 1256 працівників медич-

них закладів Луцька пішли у від-
пустки без збереження заробітної 
плати. Про це повідомив депутат 
міської ради Андрій Осіпов, спи-
раючись на документ, надісланий 
йому міським управлінням охоро-
ни здоров’я. 

Головний медик міста Федір 
Кошель повідомив у офіційній 
відповіді на запит депутата, що в 
Луцькій міській клінічній лікарні 
121 працівник цьогоріч побував 

у безоплатній відпустці, таку ж 
кількість медиків відправили на 
відпочинок за свій рахунок і в по-
логовому будинку, 164 — у міській 
поліклініці №1, 270 — в поліклініці 
№2, 52 — у поліклініці №3. Лідирує 
міська дитяча поліклініка, 407 пра-
цівників якої пішли у відпустку за 
власний кошт. У листі-відповіді та-
кож наголошується, що реальних 
скарг щодо примушування меди-
ків іти у відпустки без збереження 
заробітної плати до управління 
охорони здоров’я не надходило.

60
стільки мільйонів доларів пла-
нують Сполучені Штати виділити 
Україні на ліквідацію високоз-
багаченого урану й будівництво 
дослідницької ядерної установки.

У Луцьку борються за чисті 
двори
З 23 вересня до 18 листопада у Луцьку відбувається 
загальноміська акція «Чистий двір, вулиця, місто — 
чиста Україна!». Відповідне розпорядження підписав 
міський голова Микола Романюк. Мета — покращити 
якість довкілля в місті, ліквідувати несанкціоновані й 
неконтрольовані сміттєзвалища, активізувати участь 
міської громади у вирішенні проблем при поводженні з 
відходами. Щоп’ятниці протягом вересня — листопада 
відбуватимуться загальноміські санітарно-екологічні дні 
з прибирання територій від опалого листя та сміття.

Румунії та Болгарії відмовили 
у вступі в Шенгенську зону 
Як повідомив міністр внутрішніх справ Польщі 
Єжи Міллер, проти включення обох країн у зону, 
вільну від внутрішнього прикордонного контролю, 
виступили Нідерланди та Фінляндія. Ці країни напо-
лягають на тому, що Румунія та Болгарія не виконали 
вимоги ЄС щодо боротьби з корупцією та організо-
ваною злочинністю. Сам польський міністр наго-
лосив на тому, що держави виконали всі технічні 
вимоги для вступу в Шенген, і представники ЄС мали 
б підтримати їх у цьому намірі.

З посівом жита не вкладаються 
в терміни

Відтепер подарунок чиновнику 
розцінюватиметься як корупція 


